


b) linear – quadro planar – angular 

c) angular – tetraédrica – angular 

d) linear – tetraédrica – linear 

e) linear – quadrado planar – linear 

 

Questão 03)     

A estrutura da substância amônia é dada abaixo: 

 

 

 

Sobre a molécula de amônia, pode-se afirmar: 

 

a) Todos os átomos estão em um mesmo plano. 

b) A geometria da molécula é piramidal. 

c) O ângulo entre as ligações N-H é de 120º. 

d) O momento dipolar da molécula é nulo. 

 

Questão 04)     

Assinale a alternativa 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. 



 

Questão 05)     

Assinale a alternativa que contém as respectivas geometrias e polaridades das espécies 

química abaixo. 

 

SO2; SO3; H2O e H2Be 

 

a) SO2: angular e polar; SO3: piramidal e polar; H2O: angular e polar e H2Be: linear e 

apolar. 

b) SO2: angular e polar; SO3: trigonal plana e apolar; H2O: angular e polar e H2Be: angular 

e polar. 

c) SO2: angular e polar; SO3: trigonal plana e apolar; H2O: angular e polar e H2Be: linear e 

apolar. 

d) SO2: linear e apolar; SO3: piramidal e polar; H2O: linear e apolar e H2Be: angular e 

polar. 

 

Questão 06)     

A amônia (NH3) é um gás muito tóxico, sendo corrosivo para a pele, olhos, vias aéreas 

superiores e pulmões. De acordo com a estrutura molecular da amônia, assinale a 

alternativa correta. 

[Dados: H (Z = 1); N (Z = 7)] 

 

a) Apresenta ligações essencialmente iônicas. 

b) O átomo central possui dois pares de elétrons desemparelhados. 

c) Sua geometria molecular é angular. 

d) Sua molécula é polar. 

e) Possui ligações duplas. 

 

Questão 07)     

Com relação às moléculas CH4 e NH3 marque a alternativa correta. 



 

a) A molécula de CH4 apresenta geometria tetraédrica. 

b) A molécula de NH3 apresenta geometria trigonal plana. 

c) NH3 é uma molécula apolar com ligações polares. 

d) CH4 é uma molécula polar com ligações polares. 

e) Ambas as estruturas apresentam ligações iônicas entre seus átomos. 

 

 

Questão 08)  Assinale a alternativa correta. 

 

a) O CCl4 apresenta um momento de dipolo em sua molécula. 

b) O BF3 apresenta dipolo resultante nulo em sua molécula. 

c) O CO2 apresenta um momento de dipolo em sua molécula. 

d) O H2O apresenta dipolo resultante nulo em sua molécula. 

e) O NH3 apresenta dipolo resultante nulo em sua molécula. 

 

Questão 09)     

Sobre ligações químicas, analise as afirmativas abaixo. 

 

I. Quanto maior a diferença entre as eletronegatividades de dois elementos, mais 

iônica será a ligação entre eles. 

II. A energia de ligação de uma ligação dupla é quatro vezes maior do que a de uma 

ligação simples formada entre os mesmos átomos. 

III. As geometrias das moléculas NH3 e BF3 são, respectivamente, piramidal e trigonal 

plana. 

IV. A molécula linear A – Y – B, onde , é apolar. 

 

Estão corretas as afirmativas 

Dados: Números Atômicos: H = 1, B = 5, N = 7, F = 9 . 

BYA 



 

a) I e III 

b) II e III 

c) III e IV 

d) I, II e IV 

e) I, II, III e IV 

 

Questão 10)     

As moléculas de monóxido de carbono (CO) e de dióxido de carbono (CO2) possuem 

diferenças. 

 

Assinale a opção correta. 

 

a) O CO é polar e o CO2 apolar. 

b) O monóxido de carbono tem ligações iônicas. 

c) O dióxido de carbono apresenta somente ligações covalentes simples. 

d) O CO é linear e o CO2 é angular. 

e) Ambos possuem duas ligações covalentes dativas. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 11     

Considere a tabela que apresenta os pontos de fusão (PF) e de ebulição (PE), a 25°C e 1 

atm 

 

 



(http://www.alunosonline.com.br/quimica/ponto-fusao-ponto-ebulicao.html  

Acesso em: 14.02.2014) 

 

Questão 11)     

O composto molecular gasoso, a 25ºC e 1 atm, é 

 

a) ácido acético. 

b) álcool etílico. 

c) amônia. 

d) cloreto de sódio. 

e) ouro. 

 

Questão 12)     

 

 

As substâncias químicas que constituem os diversos materiais existentes no universo são 

representadas por fórmulas e apresentam uma série de propriedades, que, em conjunto, 

permitem identificá-las. 

Assim, considerando-se as propriedades das substâncias orgânicas e as informações da 

tabela, é correto afirmar: 

 

a) O sistema formado pela mistura de propanal e ácido propanoico é bifásico, com o 

aldeído na fase inferior. 

b) A determinação da fórmula molecular é suficiente para a identificação precisa de 

uma substância orgânica. 

c) O ácido propanoico é líquido, à temperatura ambiente, 25ºC, constituído por 

moléculas que interagem por ligações de hidrogênio. 



d) A baixa temperatura de fusão desses compostos orgânicos evidencia a presença de 

moléculas, predominantemente, lineares e polares. 

e) O maior valor da temperatura de ebulição da propanona em relação à do propanal é 

justificada pela menor intensidade das interações intermoleculares presentes nesse 

líquido. 

 

Questão 13)     

Ligações intermoleculares conhecidas como ligações de hidrogênio ocorrem, por exemplo, 

entre 

 

a) íons Na+ e HCO  no bicarbonato de sódio. 

b) moléculas HF no fluoreto de hidrogênio líquido. 

c) átomos H e Cl no cloreto de hidrogênio gasoso. 

d) moléculas CH4 no metano gasoso. 

e) átomos H no hidrogênio gasoso. 

 

Questão 14)     

As principais forças intermoleculares presentes na mistura de NaC em água; na 

substância acetona(CH3COCH3) e na mistura de etanol (CH3CH2OH) em água são, 

respectivamente: 

 

a) dipolo-dipolo; dipolo-dipolo; ligação de hidrogênio. 

b) dipolo-dipolo; íon-dipolo; ligação de hidrogênio. 

c) ligação de hidrogênio; íon-dipolo; dipolo-dipolo. 

d) íon-dipolo; dipolo-dipolo; ligação de hidrogênio. 

e) íon-dipolo; ligação de hidrogênio; dipolo-dipolo. 

 

 

Questão 15)  Assinale a alternativa correta, na qual todas as substâncias são compostas 

e líquidas à temperatura ambiente. 

−
3



 

a) O3, O2; CH3 CH2 OH 

b) H2; CO2; CH3OH 

c) H2O; NH3; CO 

d) H2O; CH3CH2OH; CH3COCH3 

 

GABARITO:   

1) Gab: E 

 

2) Gab: E 

 

3) Gab: B 

 

4) Gab: B 

 

5) Gab: C 

 

6) Gab: D 

 

7) Gab: A 

 

8) Gab: B 

 

9) Gab: A 

 

10) Gab: A 

 



11) Gab: C 

 

12) Gab: C 

 

13) Gab: B 

 

14) Gab: D 

 

15) Gab: D 

 


