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No caso de formação de íons, a valência é
denominada de eletrovalência.
Exercícios:

Existe uma grande quantidade de substâncias
na natureza e, isto se deve à capacidade de
átomos iguais ou diferentes se combinarem entre
si. Um grupo muito pequeno de átomos aparece
na forma de átomos isolados, como os gases
nobres.
Se dois átomos combinarem entre si, dizemos
que foi estabelecida entre eles uma ligação
química.
Os elétrons mais externos do átomo são
os responsáveis pela ocorrência da ligação
química.
As ligações químicas dependem da força de
atração eletrostática existente entre cargas de
sinais opostas a da tendência que os elétrons
apresentam de formar pares.
Deste modo para ocorrer uma ligação química
é necessário que os átomos percam ou ganhem
elétrons, ou, então, compartilhem seus elétrons
de sua última camada.

01) Os átomos pertencentes à família dos metais
alcalinos terrosos e dos halogênios adquirem
configuração eletrônica de gases nobres
quando, respectivamente, formam íons com
números de carga:
a)
b)
c)
d)
e)

+ 1 e – 1.
– 1 e + 2.
+ 2 e – 1.
– 2 e – 2.
+ 1 e – 2.

02) Um átomo X apresenta 13 prótons e 14
nêutrons. A carga do íon estável formado a
partir deste átomo será:
a)
b)
c)
d)
e)

– 2.
– 1.
+ 1.
+ 2.
+ 3.

03) Para adquirir configuração eletrônica de um
gás nobre, o átomo de número atômico 16
deve:
a)
b)
c)
d)
e)

perder dois elétrons.
receber seis elétrons.
perder quatro elétrons.
receber dois elétrons.
perder seis elétrons.

Na maioria das ligações, os átomos ligantes
possuem distribuição eletrônica semelhante à
de um gás nobre, isto é, apenas o nível K,
completo, ou, 8 elétrons em uma outra
camada.
Esta idéia foi desenvolvida pelos cientistas
Kossel e Lewis e ficou conhecida como teoria do
octeto.

04) Ao se transformar em íon estável, um átomo
de magnésio e um átomo de oxigênio,
respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

ganha e perde 1 elétron.
ganha e perde 2 elétrons.
ganha e perde 3 elétrons.
perde e ganha 1 elétron.
perde e ganha 2 elétrons.

05) Dadas às afirmações:

porém ela continua sendo usada por se tratar de

I. A camada de valência de um átomo é
aquela onde se situam os elétrons que
participam de uma associação com outro
átomo.
II. O número de elétrons na camada de
valência de um átomo é igual ao número
atômico.
III. O átomo de oxigênio possui 6 elétrons na
camada de valência.

uma introdução a ligação química.

Dessas afirmações, APENAS:

Um átomo que satisfaz esta teoria é
estável e é aplicada principalmente para os
elementos do subgrupo A (representativos) da
tabela periódica.
Existem muitas exceções a esta regra,

O número de elétrons que um átomo deve
perder, ganhar ou associar para se tornar estável
recebe o nome de valência ou poder de
combinação do átomo.

a)
b)
c)
d)
e)

I é correta.
II é correta.
III é correta.
I e III são corretas.
II e III são corretas.
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06) Na classificação periódica, a família formada
por elementos que originam cátions
exclusivamente bivalentes é:
a)
b)
c)
d)
e)

7 A.
6 A.
3 A.
2 A.
1 A.

2. LIGAÇÃO IÔNICA ou ELETROVALENTE
Esta ligação ocorre devido

à atração

eletrostática entre íons de cargas opostas.
Na

ligação

apresentam

iônica

uma

os

átomos

grande

ligantes

diferença

de

eletronegatividade, isto é, um é metal e o outro
ametal.
Na maioria das vezes, os átomos que
perdem elétrons são os metais das famílias 1A,
2A e 3A e os átomos que recebem elétrons são
ametais das famílias 5A, 6A e 7A.
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03) (UCS-RS) Em um determinado tipo de ligação
química, ocorre a formação de íons devido à
perda ou ao ganho de elétrons pelos átomos.
Supondo-se uma ligação que dê origem aos
íons Na 1 + e F – 1, é correto afirmar que:
Dados: 11Na23 e 9F19.
a) O íon F – tem massa maior que o íon
Na1+.
b) Os íons têm distribuição eletrônica igual.
c) Os íons têm números atômicos iguais.
d) Os íons têm massa atômica igual.
e) Os íons são isótopos.
04) Uma ligação de caráter acentuadamente
iônico se estabelece quando os átomos
participantes da ligação:
a) possuem
número
de
oxidação
acentuadamente diferente.
b) apresentam elétrons não compartilhados.
c) pertencem a grupos diferentes da
classificação periódica.
d) apresentam acentuada diferença de
eletronegatividade.
e) apresentam diferença acentuada em seus
raios atômicos.
05) Dadas às afirmações:

Exercícios:
01) Os átomos dos metais têm tendência a [1]
elétrons, transformando-se em [2], e os
átomos dos não metais têm tendência a [3]
elétrons, transformando-se em [4]. A ligação
iônica resulta da [5] entre íons. As lacunas 1,
2, 3, 4, e 5 são corretamente preenchidas,
respectivamente, com:
a) ceder, ânions, receber, ânions, atração
eletrostática.
b) ceder, cátions, receber, ânions, atração
eletrostática.
c) receber, cátions, ceder, ânions, repulsão
eletrostática.
d) ceder, cátions, receber, ânions, atração
gravitacional.
e) ceder, ânions, receber, cátions, repulsão
magnética.
02) A maioria dos [1] tem de um a três elétrons na
camada de valência de seus átomos e os [2]
têm de quatro a sete elétrons na camada de
valência de seus átomos. O único átomo com
2 elétrons na camada de valência e que não
é metal é o átomo de [3]. Preenchemos
corretamente as lacunas 1, 2 e 3,
respectivamente, com:
a)
b)
c)
d)
e)

metais, ametais, hélio.
ametais, metais, hélio.
metais, ametais, berílio.
ametais, metais, berílio.
semimetais, ametais, deutério.

0 0 Camada de valência de um átomo é
aquela onde se situam os elétrons
que participam de uma associação
com outro átomo.
1 1 O número de elétrons na camada de
valência de um átomo é igual ao
número atômico.
2 2 O átomo de oxigênio possui 6
elétrons na camada de valência.
3 3 Um átomo que possui 8 elétrons na
camada de valência é estável.
4 4 Na ligação iônica ocorre uma atração
eletrostática entre os íons cátions e
ânions.
O exemplo mais tradicional da ligação iônica é
a interação entre o sódio (Z = 11) e o cloro
(Z = 17) para a formação do cloreto de sódio
(NaCl).
O sódio tem configuração eletrônica:
1s² 2s² 2p6 3s1
A tendência normal dele é perder 1 elétron
ficando

com

uma

configuração

eletrônica
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semelhante à do neônio e, se tornando um cátion

semelhante à do argônio e, se tornando um ânion

monovalente.

monovalente.

(1s² 2s² 2p6) 1+

(1s² 2s² 2p6 3s² 3p6) 1–
Na 1+

O cloro tem configuração eletrônica:
1s² 2s² 2p6 3s² 3p5

atração

A tendência normal dele é ganhar 1 elétron
ficando

com

uma

Cl 1-

configuração

átomo neutro
do sódio

E a formação do NaCl

eletrônica

cátion do
sódio

átomo neutro
do cloro

ânion
cloreto

Usando o esquema de Lewis

Na

Cl

Na

+

_

Cl

Vejamos a ligação entre o magnésio e o cloro.
Mg (Z = 12)

1s² 2s² 2p6 3s²

Como cada átomo de magnésio deve perder 2

Possui uma tendência normal a perder os

elétrons e o átomo de cloro

ganha apenas 1

2 elétrons do nível 3 (camada M) formando um

elétron, será necessário para cada magnésio dois

cátion de carga 2+ .

átomos de cloro.

(1s² 2s² 2p6)2+
Cl (Z = 17)

Mg 2+

Cl 1 – Cl 1 –

1s² 2s² 2p6 3s² 3p5

Possui uma tendência normal a ganhar
1 elétron para completar o octeto do 3º nível,

atração
Íon-fórmula final MgCl2

formando um ânion de carga 1– .
1s² 2s² 2p6 3s² 3p6)1 –

cátion do
magnésio
Átomo neutro
de magnésio

átomos neutros
do cloro

ânions cloretos
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Usando o esquema de Lewis, teremos:

Cl
Mg
Cl

Mg

UMA REGRA PRÁTICA
Para compostos iônicos poderemos usar na
obtenção da fórmula final o seguinte esquema
geral.
+x

C

A

y

A valência do cátion será a atomicidade do
ânion e vice-versa.

Se os valores forem

múltiplos de um mesmo número, deveremos
fazer a simplificação.
Exemplo:

2+

Cl
Mg Cl 2

Cl

02) Um elemento A, de número atômico 13,
combina-se com um elemento B, de número
atômico 17. A fórmula molecular do composto
e o tipo de ligação são, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

AB3 e covalente.
A2B e molecular.
A3B e eletrovalente.
AB3 e eletrovalente.
A3B e covalente.

03) Um elemento M do grupo 2A forma um
composto binário iônico com um elemento X
do grupo 7A. Assinale, entre as opções
abaixo, a fórmula do respectivo composto:
a)
b)
c)
d)
e)

MX.
MX2.
M2X.
M2X7.
M7X2.

Alumínio (Z = 13) e oxigênio (Z = 8)
O alumínio forma o cátion Al
forma o ânion O

2–

3+

e o oxigênio

. Em função da regra prática a

atomicidade do alumínio é 2 e a atomicidade do
oxigênio 3.
A fórmula final é Al2O3
A ligação iônica é, em geral, bastante forte e
mantém os íons fortemente presos no retículo.
Por isso, os compostos iônicos são sólidos e, em
geral, têm pontos de fusão e ebulição elevados.
Os compostos iônicos, quando em solução
aquosa ou fundidos conduzem a corrente elétrica.

Exercícios:
01) O composto formado pela combinação do
elemento X (Z = 20) com o elemento Y (Z = 9)
provavelmente tem fórmula:
a)
b)
c)
d)
e)

XY.
XY2.
X3Y.
XY3.
X2Y.

04) A camada mais externa de um elemento X
possui 3 elétrons, enquanto a camada mais
externa de outro elemento Y tem 6 elétrons.
Uma provável fórmula de um composto,
formado por esses elementos é:
a)
b)
c)
d)
e)

X2Y3.
X6Y.
X3Y.
X6Y3.
XY.

05) A fórmula entre cátion X 3 + e o ânion Y – 1 é:
a) XY.
b) XY3.
c) X7Y.
d) X3Y7.
e) X7Y3.
06) (UFRS) Um elemento “X” que apresenta a
distribuição eletrônica em níveis de energia,
K = 2, L = 8, M = 8, N = 2, formando com:
a) um halogênio Y um composto molecular
XY.
b) um calcogênio Z um composto iônico XZ.
c) o hidrogênio um composto molecular HX.
d) um metal alcalino M um composto iônico
MX.
e) um halogênio R um composto molecular
X2R.

Prof. Agamenon Roberto

LIGAÇÕES QUÍMICAS

07) Num composto, sendo X o cátion e Y o ânion,
e a fórmula X2Y3, provavelmente os átomos X
e Y no estado normal tinham os seguintes
números de elétrons na camada de valência,
respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

2
2
3
3
5

e
e
e
e
e

3. LIGAÇÃO COVALENTE ou MOLECULAR
A principal característica desta ligação é o
compartilhamento (formação de pares) de
elétrons entre os dois átomos ligantes.

3.
5.
2.
6.
6.

Os

átomos

covalente

são

que

participam

ametais,

da

semimetais

ligação
e

o

hidrogênio.

08) Um elemento X (Z = 20) forma com Y um
composto de fórmula X3Y2. O número atômico
de Y é:
a)
b)
c)
d)
e)

6
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Os pares de elétrons compartilhados são
contados para os dois átomos ligantes.
Se cada um dos átomos ligantes contribuir

7.
9.
11.
12.
18.

com um dos elétrons do par a ligação será
covalente normal e, se apenas um dos átomos
contribuir com os dois elétrons do par, a ligação
será covalente dativa ou coordenada.

LIGAÇÃO COVALENTE NORMAL
Consideremos, como primeiro exemplo, a união entre dois átomos do ELEMENTO HIDROGÊNIO (H)
para formar a molécula da substância SIMPLES HIDROGÊNIO (H2).

Com número atômico igual a 1 o HIDROGÊNIO tem configuração eletrônica K = 1.

Usando o esquema de Lewis, teremos:

H + H

H

H

fórmula
eletrônica

H

H

H2

fórmula
fórmula
estrutural molecular
plana

Consideremos como segundo exemplo, a união entre dois átomos do ELEMENTO NITROGÊNIO (N)
para formar a molécula da substância SIMPLES NITROGÊNIO (N2).

Com número atômico igual a 7 o NITROGÊNIO tem configuração eletrônica K = 2; L = 5.

N

N

N N

N N

N2

fórmula
eletrônica

fórmula
estrutural
plana

fórmula
molecular
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Consideremos, como terceiro exemplo, a união entre dois átomos do ELEMENTO HIDROGÊNIO e um
átomo do ELEMENTO OXIGÊNIO para formar a substância COMPOSTA ÁGUA (H2O).
O átomo de OXIGÊNIO possui 6 elétrons na camada de valência e o HIDROGÊNIO tem apenas 1
elétron na sua camada de valência.

O
H

O

O

H

H

H

H

H

fórmula
molecular

fórmula
estrutural
plana

fórmula
eletrônica

H 2O

Os átomos de CARBONO se ligam a átomos de OXIGÊNIO para formarem o DIÓXIDO DE CARBONO
(CO2). Como o carbono possui 4 elétrons na camada de valência e o oxigênio 6 elétrons na cada de
valência, as ligações químicas entre estes átomos são assim representadas.

O

C

O

O

C

O

O

fórmula
estrutural
plana

fórmula
eletrônica

Exercícios:
01) Uma ligação covalente normal é feita por:
a)
b)
c)
d)
e)

elétrons de apenas um dos átomos.
um elétron de cada átomo.
pontes de hidrogênio.
partículas alfa.
partículas beta.

02) Um elemento X, com 6 elétrons na camada
de valência, combina-se com o hidrogênio. A
fórmula do composto formado é:
a)
b)
c)
d)
e)

HX2.
HX.
H2X.
H3X.
H4X.

03) Os elementos químicos N e Cl podem
combinar-se formando a substância:
Dados: N (Z = 7); Cl (Z = 17)
a)
b)
c)
d)
e)

NCl e molecular.
NCl2 e iônica.
NCl2 e molecular.
NCl3 e iônica.
NCl3 e molecular.

C

O

C O2
fórmula
molecular

04) Um elemento metálico forma com enxofre
(Z = 16) um composto de fórmula M2S3. A
fórmula do composto formado por este metal
com o cloro (Z = 17) é:
a)
b)
c)
d)
e)

MCl2.
MCl.
MCl3.
MCl4.
M2Cl.

05) Qual dos gases, à temperatura e pressão
ambientes, é formada por moléculas
monoatômicas?
a)
b)
c)
d)
e)

Ozônio.
Hidrogênio.
Nitrogênio.
Argônio.
Oxigênio.

06) (Carlos Chagas) Na molécula do dicloro
metano (CH2Cl2), o número de pares de
elétrons que participam das ligações entre os
átomos é igual a:
Dados: H (Z = 1); C (Z = 6); Cl (Z = 17).
a)
b)
c)
d)
e)

2.
4.
6.
8.
10.
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07) (UFLA-MG) O composto AB4, com todas as
ligações covalentes simples, é formado em
certas condições de reação. Sabe-se que o
elemento A tem número atômico 14, qual das
alternativas apresenta o número atômico de
B?
a)
b)
c)
d)
e)

7.
38.
9.
13.
18.

08) Um átomo de um elemento da família 5A, do
sistema periódico, liga-se a outro átomo de
um elemento da família 7A ligação entre
ambos é:
a)
b)
c)
d)
e)

coordenada.
iônica.
eletrovalente.
dativa.
covalente normal.

09) As ligações químicas formam-se na tentativa
de os átomos adquirirem configuração [1],
isto é, configuração eletrônica semelhante à
dos [2]. Isso pode ser conseguido através de
[3] de elétrons de um átomo para outro ou
através de [4] de elétrons entre os átomos
(modelo do octeto). As lacunas 1, 2, 3 e 4
são
preenchidas
de
forma
crreta,
respectivamente, com:
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12) Observe a estrutura genérica representada
abaixo.

H O
X O
H O
Para que o composto esteja corretamente
representado, de acordo com as ligações
químicas indicadas nas estrutura, X deverá
ser substituído pelo seguinte elemento:
Dados: P (z = 15), S (Z = 16), C (Z = 6),
N (Z = 7) e H (Z = 1).
a)
b)
c)
d)
e)

fósforo.
enxofre.
carbono.
nitrogênio.
hidrogênio.
LIGAÇÃO COVALENTE DATIVA
OU COORDENADA

O dióxido de enxofre (SO2) é produzido
durante a queima de alguns óleos combustíveis e
lançado

pelas

chaminés

de

determinadas

industrias e o trióxido de enxofre é produzido em
pequenas quantidades durante a queima do

a) estável,
halogênios,
transferência,
compartilhamento.
b) estável,
elemento
de
transição,
transferência, compartilhamento.
c) estável,
gás
nobre,
transferência,
compartilhamento.
d) instável,
gás nobre,
transferência,
compartilhamento.
e) instável,
metais
nobres,
compartilhamento, desintegração.

enxofre. Nestes dois compostos como estão

10) (FEI-SP) A fórmula N  N indica que os
átomos de nitrogênio estão compartilhando
três:

ligação que ocorre quando um dos átomos

a)
b)
c)
d)
e)

prótons.
elétrons.
pares de prótons.
pares de nêutrons.
pares de elétrons.

11) (MACK-SP) A molécula que apresenta
somente uma ligação covalente normal é:
Dados: O (Z = 8); C (Z = 6); F (Z = 9);
H (Z = 1).
a)
b)
c)
d)
e)

F2.
O2.
CO.
O3.
H2O.

ligados os átomos de oxigênio ao átomo de
enxofre ?
A resposta desta pergunta é através de
ligações

covalentes

normais

e

dativa

ou

coordenada.
A ligação covalente dativa é um tipo de

envolvidos já conseguiu a estabilidade, com
oito elétrons na camada de valência, e o outro
átomo participante necessita ainda de dois
elétrons para completar a sua camada de
valência.
O átomo que completou o octeto deve ter pelo
menos um par de elétrons disponível para “ceder”
ao outro átomo. A ligação dativa é indicada por
uma seta que sai do átomo que cede os
elétrons chegando no átomo que recebe estes
elétrons, através do compartilhamento.
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Vamos mostrar a ligação DATIVA, inicialmente, na molécula do dióxido de enxofre (SO2), onde os
átomos de oxigênio e enxofre possuem 6 elétrons na cada de valência.

O

S

} >

O

O

S

fórmula
eletrônica

O

O

S

SO2

O

fórmula
estrutural
plana

fórmula
molecular

Podemos, também, mostrar a ligação DATIVA na molécula do trióxido de enxofre (SO3), onde, na
estrutura anterior acrescentamos mais um átomo de oxigênio ao enxofre.

O

S

O
} >
} >
O

O

O
O

S

fórmula
eletrônica

O
O

S

fórmula
estrutural
plana

SO3

O

fórmula
molecular

Exercícios:
01) Um átomo possui distribuição eletrônica: [Ar]
3d10 4s2 4p5. Esse átomo, ao se ligar a outros
átomos ametálicos, é capaz de realizar:
a) somente uma covalência normal.
b) somente duas covalências normais.
c) uma covalência normal e no máximo uma
dativa.
d) duas covalências normais e no máximo
duas dativas.
e) uma covalência normal e no máximo três
dativas.
02) Analisando as moléculas H2O, CO, HCl, NH3
e F2, temos ligação dativa apenas na
molécula de:
a)
b)
c)
d)
e)

H2O
CO
HCl
NH3
F2

03) Certo átomo pode formar 3 covalências
normais e 1 dativa. Qual a provável família
desse elemento na classificação periódica?
a)
b)
c)
d)
e)

3A.
4A.
5A.
6A.
7A.

04) O número de ligações dativas do elemento
cloro (grupo 7 A ou 17) é:
a)
b)
c)
d)
e)

7.
5.
3.
1.
0.

DESOBEDIÊNCIA À REGRA DO OCTETO
Hoje são conhecidos compostos que não
obedecem à regra do OCTETO.
 Átomos que ficam estáveis com menos de
8 elétrons na camada de valência.

eH
HB
O berílio ficou estável com 4 elétrons na
camada de valência.

F
B
F

F

O boro ficou estável com 6 elétrons na
camada de valência.
 Átomos que ficam estáveis com mais de 8
elétrons na camada de valência.

F

F

F

S
F

F
F
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O enxofre ficou estável com 12 elétrons na
camada de valência.

Cl
Cl

P

Cl

Cl

02)
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(PUC-RJ) Observa-se que, exceto o
hidrogênio, os outros elementos dos grupos
IA a VIIIA da tabela periódica tendem a
formar ligações químicas de modo a
preencher oito elétrons na última camada.
Esta é a regra do octeto. Mas, como toda
regra tem exceção, assinale a opção que
mostra somente moléculas que não
obedecem a esta regra:

Cl

BH3 CH4 H2O HCl XeF6
I

II

III

IV

V

O fósforo ficou estável com 10 elétrons na
camada de valência
 Átomo que fica estável com número impar
de elétrons na camada de valência.

ONO

a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
II, II e IV.
IV e V.
I e IV.
I e V.

GEOMETRIA MOLECULAR

O nitrogênio ficou estável com 7 elétrons na

Na determinação da polaridade de uma

camada de valência.

molécula com duas ou mais ligações polares é

 Compostos dos gases nobres

preciso conhecer a sua forma geométrica.
A forma geométrica de uma molécula pode ser

Xe

F

F

obtida a partir de vários meios, entre os quais
destacamos as REGRAS DE HELFERICH, que

F
F
Recentemente
compostos

com

Xe

foram
os

podem ser resumidas da seguinte forma:

F

MOLÉCULAS DO TIPO “AX2”

F

Estas moléculas podem ser LINEARES ou

produzidos

gases

nobres.

vários
Estes

compostos só ocorrem com gases nobres de
átomos grandes, que comportam a camada

ANGULARES.
Se o átomo central “A” possui um ou mais
pares de elétrons disponíveis, a molécula é
ANGULAR.

expandida de valência.
Exercícios:
01) (PUC-SP) Qual das seguintes séries contém
todos os compostos covalentes, cuja
estabilização ocorre sem que atinjam o
octeto?

O
H

H

Se o átomo central “A” não possui par de
elétrons disponíveis, a molécula é LINEAR.

a)
b)
c)
d)
e)

BeCl2, BF3, H3BO3, PCl5.
CO, NH3, HClO, H2SO3.
CO2, NH4OH, HClO2, H2SO4.
HClO3, HNO3, H2CO3, SO2.
HCl, HNO3, HCN, SO3.

eH
HB
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MOLÉCULAS DO TIPO “AX3”
Estas

moléculas

podem
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MOLÉCULAS DO TIPO “AX6”
ser

TRIGONAL

Possuem geometria OCTAÉDRICA

PLANA ou PIRAMIDAL.
Se o átomo central não possui par de
elétrons disponíveis a geometria da molécula
será TRIGONAL PLANA.

F
B
F

m olécula do SF

F

Se o átomo central possui par de elétrons

6

Exercícios:

disponíveis a geometria da molecular será
01) Dados os compostos covalentes, com as
respectivas estruturas:

PIRAMIDAL.

H

I :
II :
III :
IV :
V :

N
H
H

Pode-se afirmar que estão corretas:

MOLÉCULAS DO TIPO “AX4”
Estas

moléculas

terão

BeH2 - linear.
CH4
- tetraédrica.
H2O - linear.
BF3
- piramidal.
NH3 - trigonal plana.

uma

geometria

TETRAÉDRICA.

H

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I e II.
apenas II, IV e V.
apenas II, II e IV.
apenas I, III e V.
todas.

02) As moléculas do CH4 e NH3 apresentam,
respectivamente, as seguintes geometrias:

H

C
H
H

MOLÉCULAS DO TIPO “AX5”
Este tipo de molécula apresenta geometria
BIPIRÂMIDE TRIGONAL.

a)
b)
c)
d)
e)

quadrada plana e tetraédrica.
pirâmide trigonal e angular.
quadrada plana e triangular plana.
pirâmide tetragonal e quadrada plana.
tetraédrica e pirâmide triangular.

03) A melhor representação para a fórmula
estrutural da molécula de dióxido de carbono
é:
a)
b)
c)
d)
e)

CO2.
C = O = O.
O = C = O.
O – C – O.
O  C  O.

04) A hibridação “sp2” corresponde a geometria:

m olécula do P C l 5

a)
b)
c)
d)
e)

triangular.
quadrada.
piramidal.
tetraédrica.
linear.
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A molécula de água (H2O) possui ligações
POLARES e é MOLÉCULA POLAR, pois o vetor

A

ligação

covalente

corresponde

a

um

compartilhamento de UM PAR DE ELÉTRONS
entre dois átomos. Quando os dois átomos são

momento dipolo permanente é DIFERENTE DE
ZERO.

diferentes é comum um deles ATRAIR o par de

O
H

elétrons compartilhado mais para o seu lado,

O
H

neste caso teremos uma ligação COVALENTE

H

>

POLAR. Isto ocorre porque o este átomo é mais

vetor resultante

ELETRONEGATIVO.

H
vetor 1

>

vetor 2

 = 0. Logo, a molécula é POLAR
>

H F
Exercícios:
Observe que o par de elétrons se encontra
mais próximo do átomo de cloro, logo, a
LIGAÇÃO COVALENTE entre o hidrogênio e o
cloro é uma LIGAÇÃO POLAR.
Se os dois átomos são iguais o par de
elétrons ficará a uma mesma distância dos dois
átomos ligantes.

HH
Neste caso o par de elétrons se encontra
compartilhado igualmente pelos dois átomos de
hidrogênio, logo, a LIGAÇÃO COVALENTE entre
os dois átomos de hidrogênio é uma LIGAÇÃO
APOLAR.
MOLÉCULAS POLARES E APOLARES
A polaridade de uma molécula que possui
mais de dois átomos é expressa pelo VETOR
> ).
MOMENTO DE DIPOLO RESULTANTE ( 

Se ele for NULO, a molécula será APOLAR; caso

01) Assinale a opção na qual as duas substâncias
são apolares:
a)
b)
c)
d)
e)

02) (UFES)A molécula que apresenta momento
dipolar diferente de zero (molecular polar) é:
a)
b)
c)
d)
e)

03) Na escala de eletronegatividade de Pauling,
tem-se:
Li H Br N O
1,0 2,1 2,8 3,0 3,5
Esses dados permitem afirmar que, entre as
moléculas a seguir, a mais polar é:
a)
b)
c)
d)
e)

A molécula do CO2 é formada por ligações

vetor momento de dipolo permanente é NULO.


>

O

>

C

>

 = 0. Logo, a molécula é APOLAR
>

CH4.
H2O.
CO2.
NH3.

São apolares, embora formadas por ligações
polares:



>

O

O2 (g).
LiBr (g).
NO (g).
HBr (g).
Li2 (g).

I.
II.
III.
IV.

POLARES, mas é MOLÉCULA APOLAR, pois o

C

CS2.
CBr4.
BCl3.
BeH2.
NH3.

04) (LA SALLE-RS) Dentre as moléculas:

contrário, POLAR.

O

NaCl e CCl4.
HCl e N2.
H2O e O2.
CH4 e Cl2.
CO2 e HF.

O

a)
b)
c)
d)
e)

I e III.
I e IV.
III e IV.
II e IV.
II e III.
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LIGAÇÕES INTERMOLECULARES
São as ligações que resultam da interação
ENTRE MOLÉCULAS, no estado líquido e no

DIPOLO INDUZIDO – DIPOLO INDUZIDO ou
FORÇAS DE DISPERSÃO DE LONDON
Nas moléculas APOLARES, uma nuvem de

estado sólido. São as ligações que mantêm as

elétrons

moléculas unidas num líquido e num sólido.

movimento. Se, durante uma fração de segundo,

se

encontra

em

constante

Toda substância molecular apresenta uma

esta nuvem eletrônica estiver deslocada para um

determinada temperatura na qual a agitação

dos extremos da molécula, pode-se dizer que foi

molecular é suficientemente intensa para vencer

criado um DIPOLO INDUZIDO, isto é, por um

as

pequeno espaço a molécula possui PÓLOS.

forças

atrativas

intermoleculares.

Nessa

temperatura (ponto de ebulição), as moléculas
separam-se umas das outras e a substância

Neste caso as extremidades de pólos opostos
se atraem.

passa para o estado gasoso.
As ligações INTERMOLECULARES podem

+
+
+
+

ser classificadas em:
 Dipolo

permanente

–

dipolo

permanente.
 Dipolo induzido – dipolo induzido ou
forças de dispersão de London.
 Ponte de hidrogênio.

+
+
+
+

DIPOLO – DIPOLO
Em uma molécula POLAR sua extremidade
negativa atrai a extremidade positiva da

PONTES DE HIDROGÊNIO

molécula vizinha, o mesmo ocorre com sua

Um caso extremo de atração dipolo – dipolo

extremidade positiva que interage com a parte

ocorre quando temos o HIDROGÊNIO ligado a

negativa de outra molécula vizinha. Esta força de

átomos

atração entre os dipolos das moléculas é

especialmente o FLÚOR, o OXIGÊNIO e o

chamada de INTERAÇÃO DIPOLO – DIPOLO ou

NITROGÊNIO. Esta forte atração chama-se

interação DIPOLO PERMANENTE. Isto ocorre no

PONTE DE HIDROGÊNIO, sendo verificada nos

HCl líquido ou sólido ou em outras moléculas

estados sólido e líquido.

pequenos

e

muito

eletronegativos,

POLARES.

H

+

O

+

H

O
H

H

O

H

H

O
H

H
H

O
O

H

H

H

+

+
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03) (UFES) A trimetilamina e a propilamina
possuem exatamente a mesma massa
molecular e, no entanto, pontos de ebulição
(PE) diferentes:

terá maior ponto de ebulição a de

H 3C

maior massa molecular.
HCl < HBr < HI

CH 3

N
CH 3

Aumento do ponto de ebulição
As moléculas ficam mais pesadas

trimetilamina, PE = 2,9 °C

 As pontes de hidrogênio são mais

H 3C

intensas que as forças dipolo – dipolo

CH

2

CH

2

N H2

propilamina, PE = 49°C

permanente, e estas mais intensas que
as interações dipolo – dipolo induzido.
H2O > H2S > CH4
 Ao compararmos duas substâncias de
massas moleculares próximas, a que
possuir

forças

intermoleculares

a)
b)
c)
d)
e)

ligação covalente apolar.
ligação covalente polar.
ligação iônica.
ligação de hidrogênio.
forças de Van der Waals.

mais

intensas terá maior ponto de ebulição.
Exercícios:
01) Compostos de HF, NH3 e H2O apresentam
pontos de fusão e ebulição maiores quando
comparados com H2S e HCl, por exemplo,
devido às:
a)
b)
c)
d)
e)

O tipo de força intermolecular que explica
esse fato é:

forças de Van Der Waals.
forças de London.
pontes de hidrogênio.
interações eletrostáticas.
ligações iônicas.

02) (UCDB-DF) O CO2 no estado sólido (gelo
seco) passa diretamente para o estado
gasoso em condições ambiente; por outro
lado, o gelo comum derrete nas mesmas
condições em água líquida, a qual passa para
o estado gasoso numa temperatura próxima a
100°C. Nas três mudanças de estados
físicos, são rompidas, respectivamente:
a) ligações covalentes, pontes de hidrogênio
e pontes de hidrogênio.
b) interações de Van der Waals, ligações
iônicas e ligações iônicas.
c) interações de Van der Waals, pontes de
hidrogênio e ligações covalentes.
d) interações de Van der Waals, pontes de
hidrogênio e pontes de hidrogênio.
e) interações de van der Waals, pontes de
hidrogênio e interações de Van der
Waals.

04) Percebeu-se que uma mistura entre gasolina
e álcool (etanol) ao ser transferida para um
funil de separação contendo água, teve seu
volume reduzido. A observação pode ser
explicada devido ao fato de:
a) substâncias apolares terem tendência a
se dissolver bem em outras substâncias
apolares
b) a gasolina, polar, ser miscível na água
c) o álcool e a água serem miscíveis, por
terem afinidades intensificadas por
pontes de hidrogênio intramoleculares
d) a gasolina, apolar, ser miscível na água
e) a água e o álcool interagirem
basicamente através de forças de Van
der Waals
05) Um estudante de química prepara uma
solução diluída de sal de cozinha e água e
depois a coloca para ferver. O professor pede
que os alunos escrevam quais são os tipos
de ligação intramoleculares (LA) da água e do
sal, separadamente, e qual a força
intermolecular (LE) é rompida quando a água
passa do estado líquido para o estado de
vapor, respectivamente:
a) (LA) covalente e iônica e (LE) Van der
Waals
b) (LA) iônica e iônica e (LE) ponte de
hidrogênio
c) (LA) covalente e covalente-dativa e (LE)
Van der Waals
d) (LA) covalente e iônica e (LE) ponte de
hidrogênio.
e) (LA) ponte de hidrogênio e (LE) covalente
e iônica

