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1. A ligação química é um conceito de grande importância sobre o qual duas teorias são atualmente 

as mais defendidas: A teoria da ligação de valência (TLV) e a teoria das orbitais moleculares (TOM). 

Indica quais as principais diferenças entre o defendido pelas duas teorias. (10 pontos) 

2. Considere a Teoria da Ligação de Valência (TLV) para responder às seguintes questões: 

2.1. O conceito introduzido pela TLV para o estudo da ligação química foi o que: (5 pontos) 

(A) Orbitais moleculares 

(B) Orbitais moleculares híbridas 

(C) Orbitais atómicas semipreenchidas 

(D) Orbitais atómicas híbridas 

2.2. De acordo com a TLV o átomo de carbono antes de efetuar uma ligação: (5 pontos) 

(A) Excita um eletrão da orbital 2s para a orbital 2p vazia e efetua a hibridação das orbitais 

atómicas necessárias. 

(B) Efetua sempre uma hibridação do tipo sp3. 

(C) Excita apenas o eletrão da orbital 2s para a orbital 2p vazia. 

(D) Excita um eletrão da orbital 2s para a orbital 2p vazia e efetua sempre uma hibridação do 

tipo sp3. 

2.3. Aquando da hibridação das orbitais atómicas de valência 2s, 2px e 2py forma-se: (5 pontos) 

(A) Uma orbital atómica hibrida sp2 

(B) Duas orbitais atómicas hibridas sp2 

(C) Três orbitais atómicas hibridas sp2 

(D) Quatro orbitais atómicas hibridas sp2 

2.4. Classifica as afirmações como verdadeiras ou falsas tendo por base a TLV. (10 pontos) 

(A) Os ângulos das ligações nos hidrocarbonetos foram explicados pela TLV através da 

hibridação de orbitais atómicas. 

(B) A ligação química processa pela sobreposição de todas as orbitais atómicas. 

(C) Intervêm na ligação químicas apenas as orbitais atómicas de valência semipreenchidas. 

(D) A sobreposição das orbitais pode originar ligações do tipo sigma e pi. 

(E) A ligação sigma só é conseguida através da sobreposição lado a lado de duas orbitais 

atómicas p. 

(F) A ligação pi ocorre por sobreposição topo a topo de duas orbitais atómicas. 

(G) O carbono só pode apresentar hibridação de um tipo numa molécula. 

(H) As orbitais hibridas sp são duas (quando se formam). 
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3. Considera a molécula de 1,4 hexadieno: 

 

3.1. A hibridação de cada um dos átomos de carbono, respetivamente, de acordo com a TLV é: (5 

pontos) 

(A) Sp2, sp2, sp3, sp2, sp2, sp3 

(B) Sp2, sp2, sp2, sp2, sp2, sp2 

(C) Sp2, sp,sp2, sp, sp,sp3 

(D) Sp2, sp2, sp2, sp2, sp2, sp2 

3.2. A molécula apresenta, de acordo com a TLV: (5 pontos) 

(A) 17 ligações sigma e 2 ligações pi 

(B) 13 ligações sigma e 2 ligações pi 

(C) 13 ligações sigma e 4 ligações pi 

(D) 15 ligações sigma e 2 ligações pi 

3.3. A ligação pi, entre o primeiro e segundo carbonos da molécula, de acordo com a TLV ocorre 

por: (5 pontos) 

(A) Sobreposição topo a topo de duas orbitais hibridas sp2. 

(B) Sobreposição lado a lado de duas orbitais hibridas sp2. 

(C) Sobreposição lado a lado de duas orbitais 2p. 

(D) Sobreposição topo a topo de duas orbitais 2p. 

4. Explica como ocorre a ligação na molécula de metano, CH4, de acordo com a TLV. (10 pontos) 

 

5. Considere a Teoria das Orbitais Moleculares (TOM) para responder às questões seguintes: 

5.1. O novo conceito introduzido pela TOM consiste no de: (5 pontos) 

(A) Orbitais hibridas 

(B) Orbitais moleculares 

(C) Orbitais moleculares hibridas 

(D) Orbitais atómicas hibridas 

5.2. Considere a molécula de etino, C2H2, de acordo com TOM a molécula apresenta: (5 pontos) 

(A) 10 orbitais moleculares ligantes 

(B) 10 orbitais moleculares antiligantes 

(C) 5 orbitais moleculares ligantes e 5 orbitais moleculares antiligantes 

(D) 10 orbitais moleculares ligantes e 10 orbitais moleculares antiligantes 

 



 

P
ág

in
a3

 

5.3. Classifica as afirmações seguintes como verdadeiras ou falsas de acordo com a TOM (10 

pontos) 

(A) Apenas participam na ligação as orbitais atómicas semipreenchidas. 

(B) Apenas participam na ligação química as orbitais atómicas de valência. 

(C) Todas as orbitais dos átomos intervêm na ligação química. 

(D) Oito orbitais atómicas de valência originam oito orbitais moleculares. 

(E) As orbitais moleculares formadas têm todas a mesma energia. 

(F) Dez orbitais atómicas originam cinco orbitais atómicas ligantes e cinco orbitais atómicas 

antiligantes. 

(G) As orbitais moleculares ligantes têm mais energia que as orbitais moleculares antiligantes. 

6. Usando as previsões da TOM justifica qual a molécula diatómica mais estável: flúor,F2, ou 

oxigénio, O2. (10 pontos) 

7. Considera a molécula de etanol, C2H5OH: 

 

Tendo por base a TOM, mostre que a ordem de ligação geral da molécula é de oito. (10 pontos) 

 

8. Considere a molécula de benzeno, C6H6 para responder às questões seguintes: 

8.1. De acordo com a TOM a molécula de benzeno apresenta: (5 pontos) 

(A) 30 orbitais moleculares, 30 eletrões ligantes e OL=15. 

(B) 15 orbitais moleculares, 15 eletrões ligantes e OL=15. 

(C) 15 orbitais moleculares, 30 eletrões ligantes e OL=30. 

(D) 30 orbitais moleculares, 30 eletrões ligantes e OL=30. 

8.2. O benzeno é considerado um híbrido de ressonância pois: (5 pontos) 

(A) É um hidrocarboneto aromático. 

(B) Apresenta uma ligação sigma deslocalizada. 

(C) Apresenta uma ligação pi deslocalizada. 

(D) É um hidrocarboneto cíclico. 

8.3. Indica qual a afirmação falsa: (5 pontos) 

(A) A ordem da ligação entre os carbonos é de 1,5. 

(B) Os carbonos apresentam hibridação sp2. 

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

(D) O ciclohexano é um composto aromático. 
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9. Tendo por base o modelo dos gases ideais indica qual a lei que está a ser enunciada: “A 

temperatura e pressão constantes, a quantidade do gás é diretamente proporcional ao seu volume.” 

(5 pontos) 

(A) Lei dos gases ideais. 

(B) Lei de Avogadro. 

(C) Lei de Boyle-Mariotte. 

(D) Lei Gay-Lussac 

10. Uma botija de hélio, com um volume de 20 L contém hélio a pressão de 120 atm e à temperatura 

de 30ºC. Considere o Hélio um gás ideal. 

Quantos balões, cada um com um volume de 4 L, podem ser cheios com a botija  num dia em que 

a pressão atmosférica é de 755 mmHg e a temperatura é de 20ºC? (10 pontos) 

 

11. Um gás ideal contido num volume de 44,8 L à temperatura de 5 ºC, tem uma massa volúmica 

de 1,80 g/cm3. A pressão a que o gás está sujeito é de 2 atm.  

Determine a massa molar do gás. (10 pontos) 

 

12. O metano é o principal constituinte do gás natural. O mesmo é comprimido de modo a 

conseguir-se armazenar uma quantidade razoável numa botija de capacidade corrente. Considere 

o metano um gás ideal. 

Calcule a massa de metano, CH4, que à temperatura de 10ºC, é possível ter numa botija de 15 

litros de capacidade à pressão de 30 atm. (10 pontos) 

 

13. Dois gases ideais A e B ocupam dois balões de tal modo que:  

𝑉𝐴 = 2𝑉𝐵           𝑃𝐴 = 3𝑃𝐵         4 𝑇𝐴 = 𝑇𝐵 

A quantidade química de B é 5 moles. Calcule a quantidade química de A que existe dentro do 

balão. Considere ambos os gases ideais. (10 pontos) 

 

14. Uma ampola de vidro de 1,5 L de capacidade contém 25 g de um gás de massa molar 40 g/mol. 

Sabendo que a ampola não suporta pressões interiores superiores a 10 atm. Considere o gás ideal.  

Determine a temperatura máxima a que a ampola pode ser sujeita sem rebentar. (10 pontos) 

 

15. Uma amostra de gás ideal, a 330ºC e a 150 atm de pressão ocupa um recipiente de 10 L de 

capacidade.  

Qual deverá ser a variação de temperatura para que a pressão seja de 50 atm, quando se transferir 

este gás para um recipiente de 40 L? (10 pontos) 
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16. O carbeto de tungstênio (WC) apresenta elevada dureza, sendo por isso usado no fabrico de 

ferramentas de corte e de brocas. A equação de formação do carbeto de tungstênio é a seguinte: 

 

 

Calcule a variação da entalpia para a reação tendo por base as informações fornecidas (10 pontos)  

17. Utilizando a tabela de energia de ligação em anexo calcula a variação da entalpia para reação 

de combustão do etano, em kJ/mol. (10 pontos) 

 

 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

 

 
 

 

 

 

 


