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1. Os elementos químicos podem estabelecer ligações entre si, devido à partilha significativa de eletrões 

entre átomos e/ou iões, dando origem a estruturas como moléculas ou compostos iónicos. Por sua vez, 

estas estruturas podem estabelecer ligação com outras, mediante uma partilha pouco significativa de 

eletrões. Considere as espécies químicas representadas pelas seguintes fórmulas químicas. 

1.1. O tipo de ligação química que prevalece entre as seguintes unidades estruturais (II) e (II) é: (8 pontos) 

(A) Forças de dispersão de London 

(B) Ligações de hidrogénio 

(C) Dipolo permanente – dipolo induzido 

(D) Ligações covalentes 

1.2. O tipo de ligação química que prevalente entre as seguintes unidades estruturais (III) e (III) é: (8 pontos) 

(A) Forças de dispersão de London 

(B) Ligações de hidrogénio 

(C) Dipolo permanente – dipolo induzido 

(D) Ligações covalentes 

1.3. Selecione a opção verdadeira: (8 pontos) 

(A) O ponto de fusão de (I) é inferior ao ponto de fusão de (IV). 

(B) A ligação responsável pela coesão da espécie (V) é a metálica. 

(C) A ligação responsável pela formação da unidade estrutural (III) é covalente polar. 

(D) A espécie (I) conduz bem a corrente elétrica. 

1.4. Apresente uma justificação, com base nas energias de coesão e na intensidade das forças entre as 

unidades estruturais, para o facto de o ponto de fusão do cloreto de sódio, (I), e da água, (II), serem muito 

diferentes (801 °C e 0 °C, respetivamente). (12 pontos) 

1.5. As afirmações seguintes comparam algumas propriedades de substâncias metálicas e de substâncias 

iónicas. Selecione a afirmação correta. (8 pontos) 

(A) Os metais e os sólidos iónicos têm baixos pontos de fusão. 

(B) Os metais e os sólidos iónicos têm uma densidade baixa. 

(C) Os metais são deformáveis e os sólidos iónicos são quebradiços. 

(D) Os metais apresentam uma baixa condutividade térmica e elétrica enquanto os sólidos iónicos são 

bons condutores térmicos e elétricos. 

1.6. Como se designa a característica dos metais que lhes permite serem facilmente estirados, ou seja, fazer 

“fios”? (8 pontos) 

1.7. Justifique que os cristais metálicos serem bons condutores de corrente elétrica e os cristais iónicos não. 

(12 pontos) 
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2. A estrutura e as propriedades dos sólidos cristalinos, como, por exemplo, o ponto de fusão, massa 

volúmica e dureza, são, em grande parte, determinadas pelo tipo de ligação entre as suas unidades 

estruturais e pelo arranjo espacial que daí advém. 

2.1. As figuras seguintes representam estruturas de sólidos cristalinos. 

 

Qual é o tipo de sólido cristalino que corresponde a cada uma das figuras? (8 pontos) 

(A) I – Cristal metálico, II – Cristal covalente, III – Cristal molecular, IV – Cristal iónico. 

(B) I – Cristal iónico, II – Cristal covalente, III – Cristal molecular, IV – Cristal metálico. 

(C) I – Cristal metálico, II – Cristal molecular, III – Cristal covalente, IV – Cristal iónico. 

(D) I – Cristal iónico, II – Cristal molecular, III – Cristal covalente, IV – Cristal metálico. 

2.2. Os metais são sólidos cristalinos. A eficácia da ligação metálica (ligação química que ocorre nos metais), 

depende de vários fatores, em que se inclui o número de eletrões de valência partilhados e, 

consequentemente, a carga dos cernes dos átomos. 

2.2.1. Caracterize a ligação metálica. (16 pontos) 

2.2.2. A figura seguinte representa uma propriedade característica dos metais.  

 

Indique o nome desta propriedade e explique-a, com base no modelo da ligação metálica. (16 pontos) 
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3. As propriedades físicas dos sólidos podem ser interpretadas em termos da sua estrutura. O diamante e a 

grafite são sólidos cristalinos com a mesma composição (carbono). Na figura representam-se as respetivas 

estruturas. 

 

3.1. Relativamente a algumas características do diamante e da grafite, pode afirmar-se que: (8 pontos) 

(A) O diamante é um cristal covalente e a grafite é um cristal molecular. 

(B) O diamante e a grafite apresentam, simultaneamente, elevada dureza e condutibilidade elétrica 

elevada. 

(C) A grafite, contrariamente ao diamante, é um bom condutor elétrico. 

(D) As unidades estruturais do diamante são átomos e as da grafite são moléculas. 

3.2. O diamante é um material extremamente duro e de elevado ponto de fusão (3500 °C). Explique, com 

base no tipo de ligação que se estabelece entre os átomos de carbono, estas propriedades do diamante. 

(12 pontos) 

4. O cobre, a seguir ao ferro e ao alumínio, é um metal largamente utilizado, nomeadamente na área da 

eletricidade. A extração industrial de cobre metálico, tal como a dos metais, em geral, implica problemas de 

impacto ambiental, durante e após o processo. Cerca de metade do cobre utilizado na Europa é reciclado. 

Salienta-se que não existe diferença de qualidade do material reciclado para o metal extraído diretamente 

do minério (recurso natural). 

4.1. Selecione a afirmação verdadeira, de acordo com o texto: (8 pontos 

(A) O cobre é o metal mais utilizado atualmente. 

(B) Metade do cobre utilizado em Portugal é reciclado. 

(C) O cobre reciclado só pode ser utilizado na área da eletricidade. 

(D) A extração dos metais a partir dos seus minérios prejudica a sustentabilidade ambiental. 

4.2. Indique três razões pelas quais a reciclagem de objetos de cobre pode contribuir para a sustentabilidade 

económica e ambiental. (12 pontos) 

4.3. Explique por que é possível reciclar metais de forma repetida e sucessiva sem alteração das 

propriedades do metal. (12 pontos) 

5. As propriedades físicas dos sólidos podem ser interpretadas com base na sua estrutura. Relativamente a 

algumas das características dos sólidos, selecione a alternativa correta: (8 pontos) 

(A) Os metais são bons condutores da corrente elétrica, devido ao fácil movimento dos iões positivos da 

rede metálica. 

(B) O gelo é um sólido molecular em que as interações intermoleculares são ligações de hidrogénio. 

(C) A propriedade dos metais que consiste na possibilidade de serem esticados em fios designa-se por 

maleabilidade. 

(D) Os sólidos covalentes apresentam, simultaneamente, elevada dureza e condutividade elétrica 

elevada. 
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6. Considere as substâncias elementares dos halogénios, Cl2 (g), Br2 (l) e I2 (s). Comente a frase: “Apesar 

de todas as substâncias indicadas apresentarem o mesmo tipo de ligações intermoleculares apresentam 

estados físicos diferentes dado o aumento do raio atómico.” (12 pontos) 

7. Selecione a opção que descreve, de forma correta, as principais diferenças entre cristais covalentes e 

cristais moleculares. (8 pontos) 

(A) Os cristais moleculares apresentam baixa dureza e elevados pontos de fusão. 

(B) Os cristais covalentes apresentam elevada dureza e baixos pontos de fusão. 

(C) Os cristais moleculares são constituídos por moléculas organizadas de forma regular e ligados entre 

si por forças intermoleculares relativamente fracas. 

(D) Os cristais covalentes são constituídos por uma rede tridimensional de átomos neutros ligados entre 

si por ligações covalentes muito fracas. 

8. Considere os seguintes cristais sólidos: grafeno, ferro, iodo e cloreto de magnésio. Selecione a opção 

correta: (8 pontos) 

(A) O grafeno é um cristal molecular e o iodo um cristal covalente. 

(B) O iodo é um cristal molecular e o cloreto de magnésio um cristal iónico. 

(C) O ferro é um cristal iónico e o cloreto de magnésio um cristal metálico. 

(D) O grafeno é um cristal covalente e o cloreto de magnésio um cristal molecular. 

9. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: “As ligações com forte caracter iónico 

são formadas por elementos, respetivamente, com…” (8 pontos) 

(A) Alta energia de ionização e alta afinidade eletrónica. 

(B) Alta energia de ionização e baixa afinidade eletrónica. 

(C) Baixa energia de ionização e alta afinidade eletrónica. 

(D) Baixa energia de ionização e baixa afinidade eletrónica. 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

   


