
QUÍMICA

Ligações Químicas

01. As ligações químicas são uniões estabelecidas entre átomos para formarem as moléculas, que 
constituem  a  estrutura  básica  de  uma  substância  ou  composto.  Na  Natureza  existem 
aproximadamente uma centena de elementos químicos. Os átomos destes elementos químicos ao 
se unirem formam a grande diversidade de substâncias químicas.

02. Ligação Iônica é um tipo de ligação química baseada na atração eletrostática entre dois íons 
carregados com cargas opostas.

03.  A  ligação  covalente é  um  tipo  de  ligação  química  entre  átomos,  caracterizada  pelo 
compartilhamento de um ou mais pares de Elétrons entre átomos, causando uma atração mútua 
entre eles, que mantêm a molécula resultante desunida.

04.  Num sólido, os átomos estão dispostos de maneira variada, mas sempre próximos uns aos 
outros,  compondo um retículo cristalino.  Enquanto certos corpos apresentam os elétrons bem 
presos aos átomos, em outros, algumas dessas partículas permanecem com certa liberdade de se 
movimentarem no cristal.  É o que diferencia, em termos de condutibilidade elétrica, os corpos 
condutores dos isolantes. Nos corpos condutores, muitos dos elétrons se movimentam livremente 
no cristal, de forma desordenada, isto é, em todas as direções. E, justamente por ser caótico, esse 
movimento não resulta em qualquer deslocamento de carga de um lado a outro do cristal.

05.  É correto afirmar que os elementos químicos que hibridizam são o carbono, silício, enxofre, 
(...) . O oxigênio e o nitrogênio também hibridizam, porém com ativação.

06. É correto afirmar que em química, a teoria da ligação de valência tenta explicar a formação de 
ligações covalentes.

07. Uma ligação três centros dois elétrons (3c-2e), também conhecida por ponte de Hidrogênio, é 
uma ligação química deficiente de elétrons onde dois átomos compartilham dois elétrons.

08.  A conjugação cruzada é um tipo especial de conjugação em uma molécula, onde, em um 
conjunto de três ligações pi, só dois orbitais pi interagem por conjugação, o terceiro está excluído 
da interação.

09. A deficiência de elétrons ocorre quando um composto possui poucos elétrons de valência para 
que as conexões entre os átomos sejam descritas como ligações covalentes. Ligações elétron-
deficientes são geralmente melhor descritas como ligações três centros dois elétrons.

10. Ligação sigma é uma ligação entre dois  orbitais atômicos. A ligação sigma pode ser dada 
como a ligação entre dois orbitais s, ou entre um orbital s e um p, ou ainda entre dois orbitais p, 
onde em todos esses casos os orbitais se interpenetram frontalmente. Normalmente o que ocorre 
é o seguinte: os de dois átomos de carbono, por exemplo, que são orbitais p, se ligam. A primeira 
ligação a ser formada é um sigma, porque os dos orbitais que estiverem mais próximos um do 
outro se interpenetram frontalmente. 



GABARITO

01. C
Comentários: Para exemplificar podemos citar o alfabeto em que podemos juntar as letras para 
formar as palavras. Os átomos, comparando, seriam as letras e, as moléculas seriam as palavras. 

02. C
Comentários:  Na formação da ligação iônica,  um metal  doa um elétron,  devido a sua baixa 
eletronegatividade formando um íon positivo ou  cátion. No sal de cozinha, as ligações entre os 
íons  sódio e  cloreto são iônicas. Geralmente ligações iônicas se formam entre um  metal e um 
ametal. 

03. E
Comentários: Na ligação covalente, a molécula resultante permanece unida.
Exemplos:
O2 - cuja fórmula estrutural é O=O 
H2O - cuja fórmula estrutural é H-O-H 

04. C
Comentários: Aquecendo-se a ponta de uma barra de metal, colocam-se em agitação os átomos 
que a formam e os que lhe estão próximos. Os elétrons aumentam suas oscilações e a energia se 
propaga aos átomos mais internos. Neste tipo de cristal os elétrons livres servem de meio de 
propagação do calor - chocam-se com os átomos mais velozes, aceleram-se e vão aumentar a 
oscilação dos mais lentos. A possibilidade de melhor condutividade térmica, portanto, depende da 
presença de elétrons livres no cristal. Estudando-se o fenômeno da condutibilidade elétrica, nota-
se que, quando é aplicada uma diferença de potencial, por meio de uma fonte elétrica às paredes 
de um cristal metálico, os elétrons livres adquirem um movimento ordenado: passam a mover-se 
do polo negativo para o polo positivo, formando um fluxo eletrônico orientado na superfície do 
metal,  pois  como se trabalha com cargas de mesmo sinal,  estas procuram a maior distância 
possível entre elas. Quanto mais elétrons livres no condutor, melhor a condução se dá.

05. E
Comentários: O correto é sem ativação. 
Formas de Hibridação:

Hibridação sp3

A hibridação  sp3 é  facilmente  explicada  pelo  carbono.  Para  o  carbono  tetraédrico  (como  no 
metano, CH4), deve haver quatro ligações simples. O problema é que a distribuição eletrônica do 
carbono no estado fundamental é 1s2 2s2 2px

1 2py
1, esquematizando:

06. C
Comentários: De acordo com a teoria de ligação de valência (TLV), a ligação entre dois átomos é 
conseguida através da sobreposição de dois orbitais atômicos semi preenchidos. Sobreposição 
refere-se a uma porção destas orbitais atômicas que ocupam o mesmo espaço. Nesta zona de 
sobreposição,  existe  apenas  um par  de  elétrons  com spins  desemparelhados,  provocando  a 
aproximação dos núcleos e diminuindo a energia potencial do sistema. Logo, os átomos tendem a 
posicionar-se de forma a que a sobreposição de orbitais seja máxima, reduzindo a energia do 



sistema a um mínimo, formando ligações mais fortes e estáveis.
Orbitais σ

Quando o emparelhamento se dá através de orbitais segundo o eixo de ligação dos átomos, as 
ligações denominam-se σ. As orbitais que geralmente formam ligações σ são as s e pz

Orbitais π
Quando o emparelhamento se dá através de orbitais  fora do eixo de ligação dos átomos,  as 
ligações denominam-se π. Os orbitais que geralmente formam ligações π são as px e py
Exemplos:
O2
A configuração eletrônica do oxigênio é 1s2 2s2 2px

2 2py
1 2pz

1 

Então há dois pares de elétrons 2p desemparelhados (para duas moléculas de oxigênio). 
Sobrepondo as orbitais 2pz, forma-se uma ligação  σ; sobrepondo as orbitais 2py, forma-se uma 
ligação π.

Assim, forma-se uma ligação covalente dupla entre os átomos, composta por uma ligação 
σ e uma π.
N2
A configuração eletrônica do azoto é 1s2 2s2 2px

1 2py
1 2pz

1

Então  há  três  pares  de  elétrons  2p  desemparelhados  (para  duas  moléculas  de  nitrogênio). 
Sobrepondo as orbitais 2pz, forma-se uma ligação σ; sobrepondo as orbitais 2px e 2py, formam-se 
duas ligações π.
Assim, forma-se uma ligação covalente tripla entre os átomos, composta por uma ligação σ e duas 
π.

07. E
Comentários: O correto é: três átomos compartilham dois elétrons.

08. C
Comentários: Em termos  clássicos,  significa  que  a  alternância  estrita  de  ligações  simples  e 
duplas  (-CH=CH–CH=CH–CH-)  está  interrompida  por  duas  ligações  simples  consecutivas  em 
cada ponto de conjugação cruzada, no esquema: -CH=CH–C(=CH)–CH=CH-. 

09. C
Comentários: Exemplos de compostos que são elétron-deficientes são os boranos.

10. C
Comentários: Observa-se uma simetria cilíndrica sobre o eixo que une o centro dos dois átomos. 
A densidade eletrônica (o par de elétrons da ligação) vai se situar entre os núcleos dos átomos 
ligados, mais próximo do átomo com maior eletronegatividade; um ligação sigma entre os átomos 
mais importantes para a química do carbono pode ser feita por um orbital híbrido tipo sp, sp² ou 
sp³, e o orbital s do hidrogênio, ou com orbitais sp, sp² e sp³ de átomos maiores.


