
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Química-Turma 1001 ( Prof. Eduardo e Cyntia) 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 2º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA  
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

Unidade 4 Volume 2 
Ligações Químicas 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 20/07/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 24/07/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

Prof.eduardo.quimicacaq@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Chamar pelo chat do e-mail preferencial 
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1. Assinale a alternativa incorreta com relação à ligação iônica. 
 
a) no fluoreto de potássio, os átomos de flúor e de potássio se unem por esse tipo de ligação. 
b) os cátions e ânions se atraem segundo a força eletrostática que existe nesse tipo de ligação. 
c) compostos iônicos têm pontos de fusão e ebulição elevados 
d) em solução aquosa, compostos iônicos conduzem a corrente elétrica. 
e) ocorre entre átomos sem diferença de eletronegatividade 
 

2. A água (H2O), o sal de cozinha (NaCl) e o principal componente do GLP (C4H10), substâncias 
químicas que utilizamos diariamente para o preparo de alimentos, têm suas estruturas constituídas, 
respectivamente, por ligações: 

 

a) iônicas, iônicas e covalentes 
b) covalentes, iônicas e covalentes 
c) covalentes, covalentes e covalentes 
d) iônicas, iônicas e iônicas 
e) covalentes, covalentes e iônicas 

 

3. As colas são produzidas de forma a ter  afinidade com os materiais que devem ser colados 
 

Quando passamos cola em dois objetos a fim de 
uni-los as moléculas da cola interagem 
fortemente, por meio de interações 
_____________________ com as moléculas de 
ambos os objetos. 
 
 
 
 

A palavra correta da lacuna é: 
a) iônicas.   
b) intermoleculares. 
c) covalentes.   
d) metálicas. 
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4. As forças intermoleculares são responsáveis por várias propriedades físicas e químicas das 
moléculas, como, por exemplo, a temperatura de fusão. Considere as moléculas de F2, Cl2 e Br2. 
 
a) Quais as principais forças intermoleculares presentes nessas espécies?  
R: Força de London ou Dipolo induzido. 
 
b) Ordene essas espécies em ordem crescente de temperatura de fusão. 
R: F2<Cl2<BR2 
 
5. Foram apresentadas a um estudante as fórmulas de quatro pares de substâncias. Foi pedido a ele 
que, considerando os modelos de ligações químicas e de interações intermoleculares apropriados a 
cada caso, indicasse, em cada par, a substância que tivesse a temperatura de fusão mais baixa. O 
estudante propôs o seguinte: 
 
A alternativa que apresenta o número de previsões 
corretas feitas pelo estudante é 
A) 0 
B) 1 
C) 2 
D) 3 
E) 4 
 
 
6. No gelo seco, as moléculas do dióxido de  carbono estão unidas por: 
A) pontes de hidrogênio. 
B) forças de van der Waals. 
C) ligações covalentes. 
D) ligações iônicas. 
E) ligações metálicas. 
 
7. O metano (CH 4) é uma substância constituinte do gás natural, utilizado como combustível para a 

produção de energia. Nas condições do ambiente (a 25 ºC e pressão de 1,0 atm), o metano se 

apresenta no estado gasoso, pois suas moléculas e suas interações são respectivamente: 

 

R: A 

 
8. (FATEC-SP) Considere uma substância simples constituída por um dos elementos químicos situados 
na região indicada da tabela periódica:  

 
  
Essa substância simples deve apresentar, nas condições ambiente, a seguinte propriedade: 
a) encontra-se no estado gasoso. 
b) tem predomínio de ligações covalentes entre seus átomos. 
c) é boa condutora de eletricidade. 
d) reage vigorosamente com água e com sódio metálico. 
e) tende a formar ânions quando reage com metais. 

 



 

 
 
 
 
9. As ligas metálicas são formadas pela união de dois ou mais metais, ou ainda, por uma união entre 
metais, ametais e semi-metais. Relacionando, no quadro a seguir, cada tipo de liga com as 
composições dadas, pode-se afirmar que a única correlação correta entre liga e composição encontra-
se na opção: 
 

 
 
 
a) I b; II c; III a; IV d. 
b) I c; II b; III d; IV a. 
c) I a; II b; III c; IV d. 
d) I c; II d; III b; IV a. 
e) I d; II a; III c; IV b. 

 

 

10. Na tabela são fornecidas as células unitárias de três sólidos, I, II e III. 

 

A temperatura de fusão do sólido III é 1772 °C e a do  sólido II é bem superior ao do sólido I. Quando 

dissolvido em água, o sólido I apresenta condutividade. Pode-se concluir que os sólidos I, II e III são, 
respectivamente, sólidos: 
a) covalente, iônico e metálico. 
b) iônico, covalente e metálico. 
c) iônico, molecular e metálico. 
d) molecular, covalente e iônico.  
e) molecular, iônico e covalente.  


