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� Modelos Atômicos 

� Ligações químicas (iônica e covalente) 

� Tabela Periódica 

� Geometria Molecular e Polaridade (Ligações e 

Moléculas) 

� Forças Intermoleculares 

 

1. (PUC RS) Ao se deixar cair sal de cozinha na chama do 

fogão, observa-se que a chama fica amarelada. Se os sais 

são outros, as cores variam. Sais de cobre, por exemplo, 

deixam a chama esverdeada; e sais de potássio deixam a 

chama violeta. Isso também ocorre nos fogos de artifício. 

Esse fenômeno pode ser explicado pelas ideias de 

(A) Dalton, que refere que os átomos, por serem 

esféricos, emitem radiações com energias luminosas 

diferentes, produzindo cores distintas. 

(B) Rutherford, que refere que os átomos são 

semelhantes ao modelo planetário, emitindo energia 

na forma de luz com diferentes cores, como fazem os 

planetas. 

(C) Sommerfeld, que afirma que as órbitas dos elétrons 

não são necessariamente circulares, emitindo 

radiações com cores diferentes, dependendo da 

forma de sua órbita. 

(D) Einstein, que afirma que os elétrons mudam de massa 

em função da velocidade, o que interfere na cor que 

emitem. 

(E) Bohr, que refere que os elétrons, ao retornarem para 

órbitas mais internas, emitem radiações na faixa do 

espectro eletromagnético, podendo se manifestar na 

forma de luz colorida. 

 

2. (UCB DF) A química e a física sofreram transformações 

estruturais com o advento de descobertas ocorridas 

principalmente no final do século 19 e início do século 20. 

Essas descobertas, tais como a pesquisa a respeito da 

radioatividade e do espectro luminoso, promoveram um 

novo entendimento do mundo microscópico, 

especialmente aquele relacionado à estrutura atômica. 

Para a química, isso foi essencial, uma vez que o fenômeno 

de maior interesse para essa ciência é a reação química, 

que ocorre pelo rearranjo de átomos, por meio de um 

intrincada inter-relação eletrônica. Em relação a esse tema, 

assinale a opção correta. 

(A) O modelo atômico de Rutherford-Bohr explicava, por 

exemplo, o espectro da luz emitido pela excitação do 

hidrogênio, em que cada frequência captada era 

decorrente de uma relaxação de um elétron de uma 

órbita mais energética para uma menos energética. 

(B) Segundo Thomson, os elétrons eram corpúsculos de 

carga negativa que orbitavam um núcleo 

positivamente carregado. 

(C) O que define o fato de um átomo ser de determinado 

elemento químico é o número de elétrons na 

respectiva eletrosfera. 

(D) As reações químicas são fenômenos essencialmente 

eletrônicos, isto é, ocorrem com a troca ou o 

compartilhamento de elétrons entre substâncias. 

Essa troca ou compartilhamento de elétrons acontece 

naturalmente, de modo que todos os átomos, de 

todos os elementos químicos, tenham uma 

configuração eletrônica de gases nobres. 

(E) Todos os elementos que têm configurações 

eletrônicas terminadas de forma semelhante 

pertencem à mesma família na tabela periódica. 

 

3. (UEM PR) Em relação aos modelos atômicos, assinale o 

que for correto. 

01. O modelo atômico de Rutherford esclarece de 

modo satisfatório os resultados encontrados no 

experimento de dispersão de partículas alfa, mas 

não consegue explicar os espectros atômicos. 

02. Para explicar espectros atômicos, o modelo 

atômico de Bohr considera que a energia dos 

elétrons deve ser quantizada. 

04. No modelo atômico de Bohr para o átomo de 

hidrogênio, o elétron movimenta-se ao redor do 

núcleo em trajetória hiperbólica. 

08. Diferentemente do modelo atômico de Thomson, 

nos modelos propostos por Rutherford e por Bohr 

os átomos não são considerados maciços. 

16. As cores observadas em explosões de fogos de 

artifício estão relacionadas com energias liberadas 

por elétrons que, ao retornarem aos níveis de 

menor energia, emitem luz colorida. 

 

4. (UEFS BA) Os modelos atômicos foram sendo 

modificados ao longo do tempo, a partir de evidências 

experimentais, a exemplo dos modelos de Thomson, 

proposto com base em experimentos com tubo de raios 

catódicos e o de Rutherford, que, ao fazer incidir partículas 

alfa, α , sobre lâminas de ouro, observou que a maioria das 

partículas atravessavam a lâmina, algumas desviavam e 

poucas eram refletidas. 

A partir das considerações do texto, é correto destacar: 

(A) As partículas subatômicas de cargas elétricas 

opostas estão localizadas no núcleo do átomo, 

segundo Thomson. 

(B) O modelo de Thomson considera que o átomo é 

constituído por elétrons que ocupam diferentes 

níveis de energia. 
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(C) O núcleo do átomo é denso e positivo com um 

tamanho muito menor do que o do seu raio 

atômico, de acordo com Rutherford. 

(D) As experiências com raios catódicos evidenciaram 

a presença de partículas de carga elétrica positiva 

nos átomos dos gases analisados. 

(E) O experimento conduzido por Rutherford 

permitiu concluir que as partículas positivas e 

negativas constituintes dos átomos têm massas 

iguais. 
 

5. (UDESC SC) Ao se analisar o caráter iônico entre dois 

átomos diferentes, formadores de uma ligação, é 

necessário verificar a eletronegatividade. 

Assinale a opção que apresenta o composto químico com o 

caráter iônico mais acentuado. 

(A) F2 

(B) HI 

(C) KF 

(D) KI 

(E) NaI 
 

6. (UERJ) Apesar de apresentarem propriedades químicas 

distintas, os elementos flúor, neônio e sódio possuem 

números atômicos próximos, conforme destacado a seguir. 

 
Dentre esses elementos, nomeie o que apresenta maior 

estabilidade em relação à regra do octeto e indique o 

símbolo daquele cujos átomos têm o maior número de 

camadas eletrônicas. 

Em seguida, nomeie a ligação interatômica formada entre 

Na e F e apresente a fórmula química do composto 

resultante dessa ligação. 
 

7. (FPS PE) O amianto foi um material muito empregado 

como matéria-prima na fabricação de materiais isolantes 

usados na construção civil, como o fibrocimento. O uso 

dessa fibra está em queda desde 1960, quando estudos 

confirmaram os efeitos cancerígenos desse material, 

principalmente sobre o aparelho respiratório. Entre os 

seus componentes, estão o dióxido de silício, SiO2, e o óxido 

de magnésio, MgO. Com relação aos compostos SiO2 e MgO, 

considere as afirmações seguintes. 

1. Na ligação entre o magnésio (metal alcalino terroso) 

e o oxigênio (calcogênio), há formação de um cátion 

Mg2+ e um ânion O2–, sendo classificada como ligação 

iônica. 

2. Devido à posição do Si, na tabela periódica (família 

do carbono), as ligações entre o silício e os átomos 

de oxigênio são consideradas covalentes. 

3. Em ambos os casos, a ligação entre os átomos do 

MgO e do SiO2 é realizada através da interação entre 

cargas positivas e negativas, ou seja, ligações iônicas. 

Dados: Mg (Z = 12); Si (Z = 14); O (Z = 8) 

Está(ão) correta(s): 

(A) 1 apenas. 

(B) 3 apenas. 

(C) 1 e 2 apenas. 

(D) 1 e 3 apenas. 

(E) 1, 2 e 3. 

8. (UNIRG TO) Os elementos químicos genéricos, X e Y, 

apresentam as seguintes distribuições eletrônicas: 

X = 1s2 2s2 2p6 3s1 

Y = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 

Suponha que os dois elementos reajam com o cloro. De 

acordo com as distribuições eletrônicas e as respectivas 

estruturas de Lewis, as fórmulas moleculares desses 

compostos serão: 

(A) XCl e YCl 

(B) XCl2 e YCl2 

(C) XCl e YCl3 

(D) XCl3 e YCl3 

 

9. (FCM PB) A geometria molecular é o arranjo 

tridimensional dos átomos em uma molécula e influencia 

muitas de suas propriedades físicas e químicas, como 

pontos de fusão e de ebulição, densidade e tipos de reação 

em que a molécula participa. Uma das abordagens que 

explica a geometria molecular de diversas espécies é a 

Teoria da Repulsão dos Pares Eletrônicos da Camada de 

Valência (RPECV) que procura elucidar as geometrias 

moleculares em termos da repulsão eletrostática entre os 

pares de elétrons em torno do átomo central. Com base na 

Teoria RPECV, análise as espécies: SO2, NH4
+, BeCl2, BF3 e 

SF6, e assinale a opção correta:  

(A) A geometria do SO2 é linear e o átomo de enxofre 

apresenta um par de elétrons não ligante.  

(B) A molécula de BF3 possui geometria piramidal e 

ângulos de ligação de 120º.  

(C) O NH4
+ apresenta ao redor do átomo central, três 

pares de elétrons ligantes e um par de elétrons 

não ligante.  

(D) O BeCl2 apresenta geometria angular e o átomo 

central possui quatro elétrons na camada de 

valência.  

(E) O SF6 apresenta uma geometria octaédrica, onde o 

átomo central apresenta apenas pares de elétrons 

ligantes. 

 

10. (Mackenzie SP) Assinale a opção que apresenta 

compostos químicos que possuam geometria molecular, 

respectivamente, linear, trigonal plana e piramidal. 

Dados: número atômico (Z) H = 1, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9 

e S = 16. 

(A) H2O, SO3 e CH4. 

(B) CO2, SO3 e NH3. 

(C) CH4, SO2 e HF. 

(D) CO2, SO2 e NH3. 

(E) H2O, SO2 e HF. 

 

11. (FCM PB) O fogo-fátuo é uma chama azulada e pálida 

que pode ocorrer devido à combustão espontânea de gases 

resultantes da matéria orgânica. Ocorre em pântanos, em 

razão da combustão do metano (CH4)  

CH4 (g) + 2 O2 (g) →  CO2(g) + 2 H2O(g) 

ou em cemitérios, devido à combustão da fosfina (PH3):  

PH3 (g) + 2 O2 (g) →  H3PO4 (s) 

Analisando a estrutura das moléculas presentes nas 

reações acima, é correto afirmar que: 
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(A) Na molécula de metano existem 4 orbitais 

moleculares do tipo sp-s. 

(B) A molécula de fosfina é polar e apresenta 

geometria piramidal. 

(C) A molécula de CO2 apresenta geometria linear com 

o carbono hibridizado em sp2. 

(D) A molécula da H2O é angular com ângulos de 

ligação de 180º. 

(E) Na molécula do H3PO4 existem 8 ligações 

covalentes simples. 

 

12. (PUC SP) As moléculas podem ser classificadas em 

polares e apolares. A polaridade de uma molécula pode ser 

determinada pela soma dos vetores de cada uma das 

ligações. Se a soma for igual a zero, a molécula é 

considerada apolar e, se a soma for diferente de zero a 

molécula é considerada polar. Para determinar essa soma, 

são importantes dois fatores: a eletronegatividade dos 

átomos presentes nas moléculas e a geometria da 

molécula. A figura abaixo representa quatro moléculas em 

que átomos diferentes estão representados com cores 

diferentes. 

 
Assinale a opção que apresenta a associação CORRETA 

entre o número, a possível molécula, a geometria 

molecular e a polaridade, respectivamente. 

(A) I – CO2 – linear – polar. 

(B) II – H2O – angular – apolar. 

(C) III – NH3 – trigonal plana – apolar. 

(D) IV – CH4 – tetraédrica – apolar. 

 

13. (UNITAU SP) A ligação covalente é um tipo de ligação 

química. Analise as afirmativas abaixo em relação a essa 

ligação. 

I. Quando a ligação covalente ocorre entre átomos de 

diferentes eletronegatividades, é denominada ligação 

covalente apolar. 

II. Os polos positivos e negativos da molécula, cujos 

átomos estão unidos por ligação covalente, são 

representados por +δ  e −δ , respectivamente. 

III. Numa ligação que é 100 % covalente, a ligação entre 

dois átomos apresenta um valor de momento dipolar 

nulo. 

Está CORRETO o que se afirma em 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) II, apenas. 

 

14. (UEM PR) Assinale o que for correto. 

01. O diclorometano (CH2Cl2) é um composto 

tetraédrico e apolar. 

02. O dissulfeto de carbono (CS2) é um composto 

angular e solúvel em água. 

04. O tetraclorometano (CCl4) é um composto apolar, 

portanto se dissolve em hexano. 

08. O dióxido de carbono (CO2) é um composto linear e 

apolar. 

16. O triflureto de boro (BF3) é um composto piramidal 

e polar. 
 

TEXTO 1: Comum à questão: 15 

Uma etapa importante na produção industrial de ácido 

sulfúrico é a obtenção do trióxido de enxofre a partir da 

seguinte reação: 

2SO2 (g) + O2 (g) 2SO3 (g)     H∆  < 0 

Para aumentar o rendimento da produção de ácido 

sulfúrico, a formação do gás trióxido de enxofre é uma 

etapa crítica, sendo importante favorecer o deslocamento 

do equilíbrio no sentido da formação desse gás. Considere 

que esse sistema sofre, separadamente, as seguintes 

ações: 

1: aumento da pressão 

2: adição de um catalisador 

3: aumento da concentração de oxigênio 

4: aumento da temperatura 
 

15. (Centro Universitário de Franca SP) De acordo com a 

sequência apresentada na equação química, as polaridades 

das moléculas dos gases, são, respectivamente, 

(A) polar, polar e apolar. 

(B) polar, apolar e polar. 

(C) polar, apolar e apolar. 

(D) apolar, apolar e polar. 

(E) apolar, apolar e apolar. 

 

16. (ACAFE SC) Assinale a opção que contém a ordem 

decrescente da temperatura de ebulição das seguintes 

espécies químicas: 

H2; Ne; CO e NH3. 

Dados: H: 1 g/mol; Ne: 20 g/mol; C: 12 g/mol; 

N: 14 g/mol; O: 16 g/mol. 

(A) NH3 < CO < Ne < H2 

(B) NH3 > CO > Ne > H2 

(C) NH3 > CO > H2 > Ne 

(D) H2 > Ne > CO > NH3 

 

17. (UNCISAL) As propriedades químicas das substâncias 

são explicadas em boa parte pelas interações entre as 

moléculas. As interações intermoleculares levam à 

formação de dipolos, ligações de hidrogênio, interações 

mais fracas que atuam à distância do tipo Van der Waals, 

interações do tipo dipolo-dipolo, entre outras. Tais 

interações geralmente explicam o comportamento químico 

e físico de muitas substâncias. Observando os compostos 

de nitrogênio, oxigênio e flúor formados com o hidrogênio, 

verificamos que a amônia (NH3) é um gás, a água (H2O) é 

líquida e o ácido fluorídrico (HF) é um gás em condições 

ambiente; já observando os compostos que os elementos 

do grupo do oxigênio formam com o hidrogênio, verifica-se 

também um comportamento anômalo da água, uma vez 

que o ácido sulfídrico (H2S) é um gás. Analisando a 

estrutura da água e dos demais compostos, é correto 

afirmar que 
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(A) as moléculas do ácido fluorídrico não apresentam 

ligações de hidrogênio e isso faz com que essa 

substância apresente-se como um gás em 

condições ambiente. 

(B) as moléculas de amônia não exibem ligações de 

hidrogênio, mas, como os hidrogênios estão em 

maior número nessa molécula, esse composto é 

um gás em condições ambiente. 

(C) as moléculas de ácido sulfídrico apresentam 

ligações de hidrogênio; contudo, muito mais fracas 

que as que ocorrem na água, o que faz com que, 

em condições normais, seja um gás. 

(D) as moléculas de água são líquidas, pois sua massa 

molar relativa é mais alta do que dos outros 

compostos; além disso, ela é a mais polar de todas 

as moléculas fazendo com que seja líquida e não 

gasosa. 

(E) as moléculas de água apresentam dois hidrogênios 

que podem ligar-se a átomos de oxigênio de outras 

duas moléculas, fato que garante esse 

comportamento anômalo para a molécula de água 

em condições ambiente. 

 

18. (ENEM) Partículas microscópicas existentes na 

atmosfera funcionam como núcleos de condensação de 

vapor de água que, sob condições adequadas de 

temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e 

consequentemente das chuvas. No ar atmosférico, tais 

partículas são formadas pela reação de ácidos (HX) com a 

base NH3, de forma natural ou antropogênica, dando 

origem a sais de amônio (NH4X), de acordo com a equação 

química genérica: 

HX (g) + NH3 (g) →  NH4X (s) 
FELIX, E. P.; CARDOSO, A. A. Fatores ambientais que afetam a precipitação úmida. 

Química Nova na Escola, n. 21, maio 2005 (adaptado). 

A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de 

condensação ocorre por 

(A) ligações iônicas. 

(B) interações dipolo-dipolo. 

(C) interações dipolo-dipolo induzido. 

(D) interações íon-dipolo. 

(E) ligações covalentes. 
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2.  A 

3.  27 

4.  C 

5.  C 

6.   

Elemento: neônio. 

Símbolo: Na. 

Ligação: iônica. 

Fórmula: NaF. 

7. C 

8. C 

9. E 

10. B 

11. B 

12. D 

13. D 
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