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Escola Secundária de Lagoa 

Química  

12º Ano                                                                                                                      Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 17 

Combustíveis, Energia e Ambiente  

1. A teoria da ligação de valência (TLV) e a teoria das orbitais moleculares (TOM) procuram explicar a ligação 

química através de duas perspetivas ligeiramente diferentes. Quais as principais diferenças entre o que 

defende as duas teorias? 

2. O carbono partilha quatro eletrões nas moléculas das quais faz parte, o que não era explicado de acordo 

com a TLV dado que deveria apenas efetuar duas ligações pois apresenta apenas duas orbitais de valência 

semipreenchidas. Como explica a TLV as quatro ligações efetuadas pelo carbono? 

3. Os ângulos das ligações nos hidrocarbonetos não eram compatíveis com a sobreposição das orbitais 2s 

e 2p do carbono. Que conceito foi introduzido pela TLV para explicar a geometria e ângulos dos compostos 

orgânicos? 

4. Classifica as afirmações como verdadeiras ou falsas tendo por base a TLV (Teoria da ligação de Valência). 

(A) A hibridação de uma orbital s com uma orbital p origina uma orbital hibrida sp. 

(B) De acordo com a TLV todas as orbitais de valência intervêm na ligação. 

(C) A sobreposição das orbitais atómicas pode ocorrer topo a topo ou lado a lado de acordo com a TLV. 

(D) A sobreposição de duas orbitais p lado a lado origina uma ligação do tipo sigma. 

(E) A sobreposição de duas orbitais s origina uma orbital molecular sigma. 

(F) A hibridação de uma orbital s com três orbitais p origina quatro orbitais hibridas sp3. 

(G) O carbono na molécula de dióxido de carbono, CO2, apresenta hibridação sp2. 

(H) A ligação pi pode ser alcançada através da sobreposição de uma orbital s com uma orbital hibrida 

sp. 

(I) A molécula de etino apresenta 3 ligações sigma e 2 ligações pi. 

5. Considera a molécula de butadieno: 

 

5.1. Indica a hibridação de cada um dos átomos de carbono, de acordo com a TLV. 

5.2. Quantas ligações sigma e pi apresenta a molécula, de acordo com a TLV. 

5.3. Como é conseguida a ligação pi entre o primeiro e segundo carbonos da molécula, de acordo com a 

TLV? 

5.4. Como é conseguida a ligação sigma entre o segundo e terceiro carbonos da molécula, de acordo com 

a TLV? 

6. Explica como ocorre a ligação na molécula de eteno de acordo com a TLV. 
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7. Usando as previsões da TOM justifica qual a molécula diatómica mais estável: Cl2 e N2, cloro e azoto 

respetivamente. 

8. Relativamente à molécula de benzeno, C6H6, classifica as afirmações seguintes como verdadeiras ou 

falsas: 

(A) O benzeno é um hibrido de ressonância pois os seus carbonos apresentam orbitais hibridas. 

(B) O benzeno é um híbrido de ressonância pois apresenta uma ligação pi deslocalizada. 

(C) A ordem da ligação entre os carbonos é de 1 ou 2. 

(D) De acordo com a TOM intervêm na formação da molécula apenas 15 orbitais moleculares. 

(E) De acordo com a TOM a ordem de ligação geral da molécula de benzeno é de 15. 

(F) Os carbonos apresentam hibridação sp2. 

(G) O benzeno é o composto base dos hidrocarbonetos aromáticos. 

(H) O ciclohexano é um composto aromático. 

(I) Na molécula de benzeno, de acordo com a TOM, todos os eletrões de valência são ligantes. 

9. Considera a seguinte molécula orgânica propadieno 

 

9.1. Tendo por base a TLV, indica a hibridação de cada um dos carbonos. 

9.2. Tendo por base a TLV, indica quantas ligações sigma e quantas ligações pi existem na molécula. 

9.3. Tendo por base a TOM, justifica, a ordem de ligação geral da molécula. 

10. Tendo por base o modelo dos gases ideais classifica as afirmações seguintes como verdadeiras ou 

falsas: 

(A) De acordo com o modelo dos gases ideais devemos “desprezar” as interações entre as partículas do 

gás e o volume das mesmas. 

(B) A lei de Avogadro indica que a quantidade de um gás é diretamente proporcional ao volume ocupado 

pelo mesmo em quaisquer condições. 

(C) A lei de Boyle-Mariotte enuncia que, a temperatura constante, a pressão e o volume de uma mesma 

amostra de gás são diretamente proporcionais. 

(D) A volume constante a temperatura e a pressão de uma amostra de gás são diretamente 

proporcionais. Este é o enunciado de uma das leis de Gay-Lussac. 

11. Considere dois balões com igual massa de hélio gasoso, M(He)=4 g/mol, e dióxido de carbono, 

M(CO2)=44 g/mol). Qual tem menor volume? Justifique. Considere ambos gases ideais. 

12. O hidrogénio tem sido proposto como combustível alternativo à gasolina. Um dos problemas é que tem 

de ser comprimido de modo a conseguir-se armazenar uma quantidade razoável num tanque de capacidade 

corrente. Calcule a massa de hidrogénio, H2, que à temperatura ambiente de 25ºC é possível ter num tanque 

de 40 litros de capacidade à pressão de 30 atm. Considere um hidrogénio um gás ideal. 

13. O chamado gelo seco é dióxido de carbono sólido. Calcule a pressão de Co2 (g) obtido por sublimação 

de 0,088 g de gelo seco num recipiente de 5 L de capacidade à temperatura de 27ºC. 

14. À pressão de 3 atm e a 16ºC, 2,50 g de CO2 (g) ocupam 0,450 dm3. Calcule o volume molar de CO2 

nessas condições. 
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15. Acumularam-se 7 kg de metano produzidos por um biodigestor, num recipiente de 200 L de capacidade, 

a uma temperatura de 30ºC. Determine a pressão no interior do cilindro em unidades SI (Pascal), admitindo 

tratar-se de um gás ideal.  

16. Que conceito foi introduzido para interpretar a existência de 4 ligações C-H equivalente que fazem 

ângulos apropriados a uma geometria tetraédrica na molécula de metano? 

(A) Orbitais poliatómicas 

(B) Orbitais atómicas 

(C) Orbitais moleculares 

(D) Orbitais atómicas hibridas 

17. O etano e o etino são dois gases combustíveis. O etano é um dos constituintes do gás natural e o etino 

é usado em trabalhos de soldadura. Considere as moléculas de etano e etino. 

17.1. Em qual delas é maior o número de orbitais moleculares de valência? 

17.2. Para essa espécie, indique o número de orbitais moleculares ligantes e antiligantes. 

18. Um gás ideal contido num volume de 44,8×10-3 m3 à temperatura de 273 K, tem uma densidade de 1,78 

kg/m3. A pressão a que o gás está sujeito é 1,01×105 Pa. Determine a massa molar do gás existente. 

19. Utilizando a tabela de energia de ligação calcula a variação da entalpia para as seguintes reações: 

(A) Combustão do metano. 

(B) Combustão do etano. 

(C) 3 𝐶(𝑠) + 4 𝐻2(𝑔) → 𝐶3𝐻8(𝑔) 

20. A cor vermelha de certos fogos-de-artifício é devida ao carbonato de estrôncio cuja formação é 

representada pela equação: 

 

Calcule a entalpia da reação através das reações seguintes: 

 

Soluções 

1. A TLV defende que apenas as orbitais atómicas de valência semipreenchidas intervêm na ligação enquanto a TOM 

indica que todas as orbitais atómicas de valência participam na ligação independentemente do número de eletrões que 

cada uma tem. Outra diferença consiste em a TOM defender a formação de novas orbitais, as orbitais moleculares, 

enquanto a TLV aponta apenas a sobreposição das orbitais atómicas. 

2. De acordo com a TLV o carbono antes de efetuar a ligação excita um dos eletrões da orbital 2s para a orbital 2p 

vazia ficando desta forma com quatro orbitais de valência semipreenchidas. 

3. Com a introdução do conceito de hibridação que dá origem a orbitais hibridas sp, sp2 e sp3. 

4.  

(A) Falsa. Origina duas orbitais sp. 

(B) Falsa. Apenas as orbitais de valência semipreenchidas. 

(C) Verdadeira. 
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(D) Falsa. Origina uma ligação do tipo pi. 

(E) Falsa. Não origina orbital molecular mas uma ligação sigma apenas. 

(F) Verdadeira. 

(G) Falsa. O carbono tem hibridação sp. 

(H) Falsa. A ligação pi só é conseguida através da sobreposição lado a lado de duas orbitais p. 

(I) Verdadeira. 

5.1. Todos os carbonos apresentam hibridação sp2. 

5.2. 9 ligações sigma e 2 ligações pi. 

5.3. Através da sobreposição lado a lado de duas orbitais p. 

5.4. Através da sobreposição topo a topo de duas orbitais hibridas sp2. 

6. De acordo com a TLV os carbonos no eteno apresentam cada qual três orbitais hibridas sp2 e uma orbital 2p de 

valência. A ligação simples entre os carbonos e o hidrogénio ocorre por sobreposição de uma orbital sp2 do carbono 

com a 1s do hidrogénio formando uma ligação sigma. A ligação dupla entre os carbonos corresponde a uma ligação 

sigma e uma pi. A ligação sigma ocorre entre duas orbitais sp2 e a pi através da sobreposição de duas orbitais 2p.  

7. Na molécula de cloro existem 8 orbitais atómicas de valência que irão originar 8 orbitais moleculares, quatro ligantes 

e quatro antiligantes. A molécula tem 14 eletrões de valência estando 8 em OML e 6 em OMAL o que faz uma ordem 

de ligação de 1. Na molécula de azoto existem 8 orbitais atómicas de valência que irão originar 8 OM sendo metade 

ligantes e metade antiligantes. O azoto tem 10 eletrões de valência que ficarão 8 nas OML e 2 nas OMAL originando 

uma Ordem de ligação de 3. Assim como a ordem de ligação é superior na molécula de azoto será esta a mais estável. 

8. 

(A) Falsa. Não tem nada a ver com orbitais hibridas. 

(B) Verdadeira. 

(C) Falsa. A ordem de ligação é de 1,5. 

(D) Falsa. Intervêm 30 orbitais moleculares. 

(E) Verdadeira 

(F) Verdadeira 

(G) Verdadeira 

(H) Falsa. É um hidrocarboneto cíclico apenas. 

(I) Verdadeira. 

9.1. sp2, sp, sp2 

9.2. 6 ligações sigma e 2 ligações pi. 

9.3. De acordo com a TOM intervêm 16 orbitais atómicas na ligação originando 16 OM, destas 8 são ligantes e 8 são 

antiligantes. A molécula apresenta 16 eletrões de valência que irão ocupar as 8 OML. Assim a ordem de ligação será 

16-0/2=8 ligações.  

10. 

(A) Verdadeira 

(B) Falsa, a pressão e temperatura constantes e não em quaisquer condições. 

(C) Falsa, são inversamente proporcionais. 

(D) Verdadeira. 

11. CO2 tem menor número de moléculas.  12. 99 g  13. 0,0098 atm  14. 7,92 dm3 15. 5,6×106 Pa   

16. Opção D  17.1. No etano  17.2. 7 OML e 7 OMAL  18. 40 g/mol 

 

Bom trabalho jovens cientistas! 


