
 

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA – ETAPA II DATA DA PROVA: 

16/09/2021 Segmento: ENSINO MÉDIO Série: 1° ANO TA 

Assunto: ROTEIRO DE ESTUDOS AUTÔNOMOS PARA A PROVA DE RECUPERAÇÃO                                               

Aluno (a): 

Professor: RODRIGO XAVIER 

 

Querido(a)  aluno(a), 

Você está recebendo um roteiro de estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua 

efetiva recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  

Desejamos-lhe um ótimo resultado e pedimos  a  Deus que  o ilumine! 

ESSE ROTEIRO NÃO DEVERÁ SER DEVOLVIDO E NEM CORRIGIDO EM SALA DE AULA. 

PROGRAMA DA PROVA 
 

- Separação de misturas homogêneas e heterogêneas. 
- Ligações químicas. 
- Alotropia. 
-Interações intermoleculares. 
-Geometria molecular.   

 
QUESTÃO 01  
Separação de misturas é uma operação muito comum no setor de petróleo e combustíveis. Diversos 
métodos são aplicados para atender a essa necessidade. Sabendo-se que a água e o álcool são 
miscíveis e o óleo imiscível nestes e que o álcool tem o menor e o óleo o maior ponto de ebulição, quais 
os métodos adequados para separar essas três substâncias? Explique. 
 
QUESTÃO 02 
Estabeleça a fórmula de Lewis, a fórmula estrutural e a geometria molecular da molécula do 

Ácido sulfúrico. 

 

QUESTÃO 03 
Sabe-se que a atmosfera do nosso planeta é composta por uma mistura gasosa que apresenta, por 
exemplo, os gases CH4, O3, N2 e SO3. As moléculas desses gases, respectivamente, apresentam quais 
geometrias moleculares? 
 
QUESTÃO 04  
De acordo com a Teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os pares de elétrons 
em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular possível. 
Considere que os pares de elétrons em torno do átomo central podem ser uma ligação covalente 
(simples, dupla ou tripla) ou simplesmente um par de elétrons livres (sem ligação). 
Com base nessa teoria, estabeleça a fórmula de Lewis e a geometria molecular da molécula de dióxido 
de carbono. 
 
QUESTÃO 05  
Identifique, apresentando suas razões, que substância em cada par tem, provavelmente, o ponto de 
ebulição mais alto: 
 



a) H2S ou H2O 
b) NH3 ou PH3 
c)KBr ou CH3Br 
d)CH4 ou SiH4 
e) metanol ou 1-hexanol 
 
QUESTÃO 06   
A polaridade de substâncias orgânicas é consequência tanto da geometria molecular quanto da 
polaridade das ligações químicas presentes na molécula. Baseado em seus conhecimentos sobre o 
assunto, justifique o motivo pelo qual o  Tetracloreto de carbono e o etano são substâncias apolares. 
 
QUESTÃO 07 
A ligação entre átomos em uma molécula é bastante forte. Por exemplo, a ligação entre os átomos de C 
e H no metano possui uma energia de aproximadamente 424 kJ/mol. No entanto, as ligações 
intermoleculares (entre as moléculas) são bem mais fracas. A tabela abaixo mostra a energia típica das 
forças intermoleculares: 
 

Tipo de interação Energia (kJ/mol) 

Dipolo-dipolo 2,0 

London (dipolo induzido) 0,3 a 2,0 

Pontes de hidrogênio 20 

 

Baseado nos valores de eletronegatividade dos átomos, use a notação    e     para indicar a 

polarização sobre os átomos da ligação mostrada para as seguintes moléculas: 

 
 
QUESTÃO 08 
Para as moléculas acima, diga quais fazem pontes de hidrogênio, quais interagem por dipolo-dipolo e 
quais interagem através das forças de London (dipolo induzido) 
 
QUESTÃO 09 
O metano, a amônia, a água e o fluoreto de hidrogênio são substâncias moleculares cujas estruturas de 
Lewis se representam na tabela seguinte. 
 

Metano, CH4 Amônia, NH3 Água, H2O Fuoreto de hidrogênio, HF 

 
 

 

 

Indique o tipo de ligação que se estabelece entre os átomos que constituem estas moléculas. 

 



QUESTÃO 10 
Um estudante recebeu de seu professor de laboratório a tarefa de separar os componentes de uma 
mistura contendo areia, limalha de ferro, água e sal de cozinha. Quais são os métodos mais indicados 
para ele cumprir com eficiência essa tarefa? Explique. 
 
QUESTÃO 11 
O fosgênio (COCl2) é um gás incolor, tóxico, asfixiante e de cheiro penetrante. Esse gás, utilizado como 
arma na Primeira Guerra Mundial, era produzido a partir da reação do monóxido de carbono (CO) e do 
gás cloro (Cl2). Qual é a geometria de cada uma dessas moléculas, respectivamente? 
 
a) Linear, trigonal plana e tetraédrica. 
b) Angular, linear e linear. 
c) Trigonal plana, angular e linear 
d) Tetraédrica, linear, angular. 
e) Trigonal plana, linear e linear. 
 
QUESTÃO 12 - (UEM) 
Considerando a molécula de amônia, assinale a alternativa correta. 
 
a) A geometria molecular corresponde a um tetraedro regular. 
b) O átomo de nitrogênio e dois átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo 
equilátero. 
c) O centro da pirâmide formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio é 
ocupado pelo par de elétrons livres. 
d) Os átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. 
e) As arestas da pirâmide formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio 
correspondem a ligações iônicas. 
 
QUESTÃO 13 - (UNESP)  
Os recém descobertos fulerenos são formas alotrópicas do elemento químico carbono. Outras formas 
alotrópicas do carbono são: 
 
a) isótopos de carbono-13 
b) calcário e mármore 
c) silício e germânico 
d) monóxido e dióxido de carbono 
e) diamante e grafite 
 
QUESTÃO 14 - (UEMG)  
As propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química 
presente entre suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para 
certo material as seguintes propriedades: 
 

 Alta temperatura de fusão e ebulição 
 Boa condutividade elétrica em solução aquosa 
 Mau condutor de eletricidade no estado sólido 
  

A partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa que indica o tipo de 

ligação predominante no mesmo: 

 

a) metálica 

b) covalente 

c) dipolo induzido 

d) iônica 

e) ligação de hidrogênio 



QUESTÃO 15 - (UFRJ)  

Com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia, 

são vistas claramente três fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor 

sequência é: 

 

a) filtração, decantação e destilação. 
b) cristalização, decantação e destilação. 
c) filtração, cristalização e destilação. 
d) centrifugação, filtração e decantação. 
e) destilação, filtração e decantação. 
 
 

 


