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AVALIAÇÃO DE QUÍMICA 

1 - São propriedades dos metais:  

01) boa condução de eletricidade 
02) pontos de fusão e ebulição geralmente elevados 
04) boa maleabilidade e ductibilidade 
08) elevada densidade e sem brilho característico 
16) não apresente condutibilidade térmica 
32) apresentam-se com má resistência à tração. 
64) são solúveis em água 
Soma das opções certas é: 

2 - Sobre ligações químicas: 

01) a ligação iônica ocorre entre não-metal e não-metal 
02) ligação covalente ocorre entre metal e não – metal 
04) ligação metálica ocorre entre metais 
08) os gases nobres são elementos que não participam de ligações químicas 
16) Alotropia são compostos diferentes formados pelo mesmo elemento 
32) na ligação Dativa não se compartilha com outro elemento 
64) Cada elemento se estabiliza com um número de elétrons diferentes em sua última camada. 
Soma das opções certas é: 

3- Uma ligação química covalente é caracterizada fundamentalmente: 

a)Pelos elétrons que são transferidos completamente de um átomo para outro 

b)Por nunca envolverem a presença do hidrogênio 

c)Quando só ocorrem entre dois átomos de carbono 

d)Quando os elétrons são compartilhados entre os átomos 

e)Pelos elétrons que não participam da ligação 

 

4 - Sabe-se que a prata é ( Ag+) e que o enxofre é ( S-2) e mais eletronegativo que a prata. Por 

isso, alimentos que contem enxofre, como ovos, por exemplo, ao serem colocados sobre 

superfícies de prata, escurecem-nas devido à formação de uma película escura de sulfeto de 

prata. 

Qual é a fórmula dessa película escura é: 

 

a)AgS 

b)AgS2 

c)Ag3S 



d)Ag2S 

e)AgS3 

 

5 - Qual a fórmula do composto formado entre os elementos Ca e Cl e qual a ligação 

envolvida? 

      

a)CaCl, iônica 

b)CaCl, covalente 

c)CaCl2, iônica 

d)CaCl2, covalente 

e)Ca2Cl, iônica 

 

6 - Para que um elemento químico de configuração eletrônica 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵ , complete 
sua camada de valência, este elemento deve : 
 
a) perder 5 elétrons.  
b) perder 1 elétron. 
c) perder 2 elétrons.  
d) ganhar 2 elétrons.  
e) ganhar 1 elétron. 
 

 


