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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

10º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 4B  
Global - IAVE 

1. Em qual das opções seguintes está representada na notação de Lewis a molécula de dióxido de carbono? 

 

2. Qual é o ângulo de ligação, em graus, na molécula de CO2? 

3. Explique porque é que a geometria da molécula de dióxido de carbono, CO2, é linear. 

4. O etino, C2H2, é um hidrocarboneto, de fórmula de estrutura: H-CC-H 

4.1. Classifique, justificando, a ligação que se estabelece entre os átomos de carbono, na molécula considerada. 

4.2. Comparando as ligações C- C e C C, a ligação C C apresenta: 

(A) maior energia de ligação e menor comprimento de ligação. 

(B) menor energia de ligação e menor comprimento de ligação. 

(C) maior energia de ligação e maior comprimento de ligação. 

(D) menor energia de ligação e maior comprimento de ligação. 

5. A molécula CH4 apresenta uma geometria tetraédrica. 

5.1. Indique as posições relativas dos átomos constituintes da molécula CH4 no tetraedro e refira o tipo de ligações que 

se estabelecem entre o átomo de carbono e os átomos de hidrogénio. 

5.2. Nas moléculas de metano, 

(A) não existem eletrões de valência não ligantes, e existem, no total, oito eletrões ligantes. 

(B) existem eletrões de valência não ligantes, e existem, no total, quatro eletrões ligantes. 

(C) não existem eletrões de valência não ligantes, e existem, no total, quatro eletrões ligantes. 

(D) existem eletrões de valência não ligantes, e existem, no total, oito eletrões ligantes. 

6. O triclorofluorometano, CFCI3, é um derivado halogenado do metano. 

6.1. Na molécula CFCI3 pares de eletrões de valência não ligantes, apresentando a molécula um total de pares de 

eletrões de valência ligantes. 

(A) existem ... oito 

(B) existem ... quatro 

(C) não existem ... oito 

(D) não existem ... quatro 

6.2. A energia média da ligação C-Fé 467 kJ mol-1. O valor médio da energia, em joule (J), que é libertada quando se 

estabelece uma ligação C-Fé: 

 



 

                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 2 
 

7. As moléculas CO e CO2 podem ser representadas como indicado nas figuras. A 

ligação carbono-oxigénio na molécula CO2 tem ___ energia e ___ comprimento do 

que a ligação carbono-oxigénio na molécula CO. 

(A) maior ... maior  

(B) menor ... maior 

(C) menor ... menor  

(D) maior ... menor 

8. A molécula de CH3COOH pode ser representada através da notação de Lewis por: 

8.1. A molécula de CH3COOH apresenta, no total, 

(A) 24 eletrões de valência. 

(B) 16 eletrões de valência. 

(C) 12 eletrões de valência. 

(D) 8 eletrões de valência. 

8.2. Quantos átomos de hidrogénio existem em 5,0 moles de moléculas de ácido acético, CH3COOH? 

(A) 2,4 × 1025 

(B) 2,4 ×  1024 

(C) 3,0 ×  1024 

(D) 1,2 ×  1025 

9. Os átomos de carbono e de nitrogénio podem ligar-se entre si de modos diferentes. Em alguns compostos a ligação 

carbono- nitrogénio é covalente tripla, enquanto noutros compostos a ligação carbono- nitrogénio é covalente simples. 

O valor da energia média de uma dessas ligações é 276 kJ/mol, enquanto o valor relativo à outra ligação é 891 kJ/ mol. 

Em relação ao comprimento médio dessas ligações, para uma o valor é 116 pm, enquanto para a outra é 143 pm. O 

valor da energia média da ligação tripla carbono- nitrogénio é _, e o valor do comprimento médio dessa ligação é _. 

 

10. O ião cianeto, CN-, constituído pelos elementos químicos carbono e nitrogénio, é muito tóxico. 

10.1. O ião cianeto apresenta, no total, o mesmo número de eletrões que a molécula N2. O ião CN- apresenta, assim, 

no total, 

(A) catorze eletrões, seis dos quais são de valência. 

(B) dez eletrões, sete dos quais são de valência. 

(C) dez eletrões, seis dos quais são de valência. 

(D) catorze eletrões, dez dos quais são de valência. 

10.2. No ião cianeto, a ligação entre o átomo de carbono e o átomo de nitrogénio é uma ligação covalente tripla, tal 

como a ligação entre os átomos de nitrogénio na molécula N2. Preveja, justificando com base nas posições relativas 

dos elementos carbono e nitrogénio na tabela periódica, qual das ligações, C  N ou N N, apresentará maior energia 

de ligação. 

11. A energia, transferida como calor, necessária para dissociar 1 mol de moléculas de N2 

(g), a pressão constante, é 945 kJ. A variação de entalpia associada à obtenção de 4 mol de 

átomos de nitrogénio, em fase gasosa, a partir de 2 mol de N2 (g) é:  

(A) + (4 X 945) kJ 

(B) - (4 X 945) kJ 

(C) + (2 X 945) kJ 

(D) - (2 X 945) kJ 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva 


