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01 - (UNITAU SP/2016)    
Provavelmente, um dos materiais mais fortes já sintetiz
tência à tração até 100 vezes superior ao aço, e com 1/6 do seu peso. Várias indústrias já utilizam esse material, 
incorporando-o em ferramentas de corte metálicas e c
uma vez que o nanotubo aumenta a vida útil do fio da lâmina de corte. Os nanotubos são como folhas enroladas na 
forma de tubos de um plano de átomos de carbono. Como têm diâmetros na escala nanométrica, são denom
nanotubos. A imagem abaixo ilustra um nanotubo de 
 

 
Considerando a química do carbono, assinale a afirmativa INCORRETA.
 
a) Dentre as possíveis hibridações apresentadas pelo átomo de carbono (hibridação sp
carbono no nanotubo têm orbitais com hibridação sp
b) As ligações químicas entre os átomos de carbono no nanotubo são similares às ligações encontradas na estrutura 
do grafite. 
c) A hibridação sp3 tem geometria tetraédrica, a hibridação sp
ção sp tem geometria linear. 
d) Na hibridação sp3, o átomo de carbono faz quatro ligações 
ção  ; na hibridação sp são duas ligações 
e) Os ângulos entre os orbitais híbridos sp são iguais a 180º, nos orbitais sp
iguais a 109º28´. 
 
02 - (FCM PB/2015)    
Muitas são as teorias existentes para explicar as li
valência (associada ao modelo da hibridização) e a teoria do orbital molecular. Estas teorias são propostas difere
para descrever a estrutura molecular baseadas no modelo da mecânica quânti
micos dando origem a orbitais moleculares, sua distribuição espacial, ângulos e comprimentos de ligação e a geom
tria de uma molécula são melhor compreendidos e explicados utilizando a teoria quântica. Baseando
as de ligação entre os elementos químicos, é correto afirmar que: 
 
a) a molécula do BF3 apresenta 3 ligações utilizando orbitais moleculares s
b) a molécula de H2O apresenta 2 orbitais molecul
c) a molécula do C2H4 apresenta geometria molec
d) a molécula do SO3 apresenta ângulos de ligação menores que 120º. 
e) a molécula do gás N2 apresenta dois orbitais m
 
03 - (ENEM/2017)    
O hidrocarboneto representado pela estrutura química a se
determinadas plantas. Além disso, sua função é relacion
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Provavelmente, um dos materiais mais fortes já sintetizados pelo homem são os nanotubos
tência à tração até 100 vezes superior ao aço, e com 1/6 do seu peso. Várias indústrias já utilizam esse material, 

o em ferramentas de corte metálicas e cerâmicas, com porcentagens da ordem de 1
nanotubo aumenta a vida útil do fio da lâmina de corte. Os nanotubos são como folhas enroladas na 

forma de tubos de um plano de átomos de carbono. Como têm diâmetros na escala nanométrica, são denom
nanotubos. A imagem abaixo ilustra um nanotubo de carbono. 

 

Considerando a química do carbono, assinale a afirmativa INCORRETA. 

Dentre as possíveis hibridações apresentadas pelo átomo de carbono (hibridação sp
carbono no nanotubo têm orbitais com hibridação sp2. 

ções químicas entre os átomos de carbono no nanotubo são similares às ligações encontradas na estrutura 

tem geometria tetraédrica, a hibridação sp2 tem geometria trigonal plana ou triangular, e a hibrid

, o átomo de carbono faz quatro ligações  ; na hibridação sp2 são duas ligações 
; na hibridação sp são duas ligações   e duas ligações  . 

Os ângulos entre os orbitais híbridos sp são iguais a 180º, nos orbitais sp2, são iguais a 120º, nos orbitais sp

Muitas são as teorias existentes para explicar as ligações entre os elementos químicos como a teoria de ligação de 
ciada ao modelo da hibridização) e a teoria do orbital molecular. Estas teorias são propostas difere

para descrever a estrutura molecular baseadas no modelo da mecânica quântica. Assim a existência de orb
res, sua distribuição espacial, ângulos e comprimentos de ligação e a geom

tria de uma molécula são melhor compreendidos e explicados utilizando a teoria quântica. Baseando
as de ligação entre os elementos químicos, é correto afirmar que:  

apresenta 3 ligações utilizando orbitais moleculares s–sp2.  
O apresenta 2 orbitais moleculares s–sp3.  

etria molecular tetraédrica.  
apresenta ângulos de ligação menores que 120º.  

apresenta dois orbitais moleculares sigma do tipo p–p.  

O hidrocarboneto representado pela estrutura química a seguir pode ser isolado a partir das folhas ou das flores de 
determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações.
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dos pelo homem são os nanotubos de carbono, com resis-
tência à tração até 100 vezes superior ao aço, e com 1/6 do seu peso. Várias indústrias já utilizam esse material, 

râmicas, com porcentagens da ordem de 1-5% em massa, 
nanotubo aumenta a vida útil do fio da lâmina de corte. Os nanotubos são como folhas enroladas na 

forma de tubos de um plano de átomos de carbono. Como têm diâmetros na escala nanométrica, são denominados 

Dentre as possíveis hibridações apresentadas pelo átomo de carbono (hibridação sp3, sp2 e sp), os átomos de 

ções químicas entre os átomos de carbono no nanotubo são similares às ligações encontradas na estrutura 

tem geometria trigonal plana ou triangular, e a hibrida-

são duas ligações   e uma liga-

, são iguais a 120º, nos orbitais sp3, são 

gações entre os elementos químicos como a teoria de ligação de 
ciada ao modelo da hibridização) e a teoria do orbital molecular. Estas teorias são propostas diferentes 

ca. Assim a existência de orbitais atô-
res, sua distribuição espacial, ângulos e comprimentos de ligação e a geome-

tria de uma molécula são melhor compreendidos e explicados utilizando a teoria quântica. Baseando-se nestas teori-

guir pode ser isolado a partir das folhas ou das flores de 
da, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações. 
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Considerando esse perfil específico, quantas ligações pi a moléculas contém?
 
a) 1 
b) 2 
c) 4 
d) 6 
e) 7 
 
04 - (UFJF MG/2017)    
O Comitê Olímpico Internacional, durante as Olimpíadas Rio 2016, estava bastante atento aos casos de 
atletas. A nandrolona, por exemplo, é um hormônio der
tica para a produção de derivados de esteróidesanab
Quantos carbonos terciários com hibridação sp
 

 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
05 - (FPS PE/2019)    
Nanotubos de carbono são folhas de grafeno enroladas de maneira a formar uma peça cilíndrica com diâmetro pr
ximo de 1nm. Dependendo de como a folha de grafeno é enrolada, os nanotubos podem apresentar propriedades 
metálicas ou semicondutoras. 
 

 
É correto afirmar que os carbonos do graf
 
a) sp. 
b) sp2. 
c) sp3. 
d) sp3d. 
e) sp3d2. 
 
06 - (FCM PB/2019)    
A câmara de gás era um dispositivo para matar seres h
veneno ou gás asfixiante era introduzido. Durante o Hol
as, como parte da política nazista de genocídio contra judeus. Os nazistas também tinham como alvos ciganos, h
mossexuais, deficientes físicos e mentais e intelectuais contrários ao regime. Os agentes tóxicos mais utilizados eram 
o cianeto de hidrogênio, o dióxido de carbono e o m
natureza apolar, o que explica a capacidade de atravessar com facil
do de forma irreversível o funcionamento do sistema nervoso. A polaridade destas substâncias é expl
mente pela teoria da hibridização e a geometria molecular. 
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Considerando esse perfil específico, quantas ligações pi a moléculas contém? 

O Comitê Olímpico Internacional, durante as Olimpíadas Rio 2016, estava bastante atento aos casos de 
drolona, por exemplo, é um hormônio derivado da testosterona muito utilizado pela in

tica para a produção de derivados de esteróidesanabólitos.  
Quantos carbonos terciários com hibridação sp3 possui esse hormônio na sua estrutura molecular?

 

e grafeno enroladas de maneira a formar uma peça cilíndrica com diâmetro pr
ximo de 1nm. Dependendo de como a folha de grafeno é enrolada, os nanotubos podem apresentar propriedades 

 

É correto afirmar que os carbonos do grafeno têm hibridação 

A câmara de gás era um dispositivo para matar seres humanos que consiste em uma câmara fechada na qual um 
veneno ou gás asfixiante era introduzido. Durante o Holocausto, tais câmaras eliminaram grandes grupos de pess

enocídio contra judeus. Os nazistas também tinham como alvos ciganos, h
mossexuais, deficientes físicos e mentais e intelectuais contrários ao regime. Os agentes tóxicos mais utilizados eram 
o cianeto de hidrogênio, o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. Tais substâncias caracterizam
natureza apolar, o que explica a capacidade de atravessar com facilidade as membranas das células, compromete
do de forma irreversível o funcionamento do sistema nervoso. A polaridade destas substâncias é expl
mente pela teoria da hibridização e a geometria molecular.  

flamboyant.com.br    

O Comitê Olímpico Internacional, durante as Olimpíadas Rio 2016, estava bastante atento aos casos de doping dos 
vado da testosterona muito utilizado pela indústria farmacêu-

possui esse hormônio na sua estrutura molecular? 

e grafeno enroladas de maneira a formar uma peça cilíndrica com diâmetro pró-
ximo de 1nm. Dependendo de como a folha de grafeno é enrolada, os nanotubos podem apresentar propriedades 

manos que consiste em uma câmara fechada na qual um 
causto, tais câmaras eliminaram grandes grupos de pesso-

enocídio contra judeus. Os nazistas também tinham como alvos ciganos, ho-
mossexuais, deficientes físicos e mentais e intelectuais contrários ao regime. Os agentes tóxicos mais utilizados eram 

bono. Tais substâncias caracterizam-se por ter 
dade as membranas das células, comprometen-

do de forma irreversível o funcionamento do sistema nervoso. A polaridade destas substâncias é explicada quimica-
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Sobre a hibridização dos carbonos do cianeto de hidrog
correto afirmar o que se apresenta na alternativa:
 

 
07 - (FCM PB/2018)    
Com a novela “A Força do Querer”, exibida pela TV Gl
importância social para o Brasil. A transexualidade foi um desses temas e trouxe grande repercussão, no entanto, 
este tema já é muito discutido pelos estudiosos e pesqu
um artigo publicado em 2001.  
 
“O transexualismo masculino é uma condição que exige a atuação de profissionais de diversas áreas para o diagnó
tico e tratamento. De vital importância é o correto dia
incorretamente indicado, pode levar até ao suicídio. (...) Nesse período são utilizados recursos psicoterápicos e pre
crita medicação anti-androgênica e estrogênica p
Athayde AVL. Transexualismo masculino. 
2001.  
 
Um dos medicamentos antiandrogênicos utilizados para adequação dos caracteres sexuais é
trutura química é mostrada a seguir, que bloqueia a produção de testosterona.
 

 
O fenômeno de hibridização explica a presença de lig
ajuda a compreender a polaridade das sub
responsáveis pelas propriedades físicas das substâ
quantidade de carbonos com hibridização sp
 

0616)e

1660)d

0613)c

1306)b

1606)a

spspsp 23

 
 
08 - (UCS RS/2018)    
A leishmaniose é uma doença muito conhecida pelos br
tados em humanos, e muitos cachorros tiveram o diagnó
aprendeu e não esqueceu mais o nome do distúrbio.
 

Em 2016, segundo a Secretaria de Saúde do DF, 408 casos em cães foram confirmados. Nos três primeiros meses 
de 2017, 60 animais tiveram o exame positivo. Na falta d
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Sobre a hibridização dos carbonos do cianeto de hidrogênio, do dióxido de carbono e do monóxido de carbono, é 
correto afirmar o que se apresenta na alternativa: 

 

Com a novela “A Força do Querer”, exibida pela TV Globo®, a autora Glória Perez abordou inúmeros assuntos de 
importância social para o Brasil. A transexualidade foi um desses temas e trouxe grande repercussão, no entanto, 

o pelos estudiosos e pesquisadores há anos, como pode ser observado num trecho de 

O transexualismo masculino é uma condição que exige a atuação de profissionais de diversas áreas para o diagnó
ortância é o correto diagnóstico, uma vez que o tratamento cirúrgico é irreversível e, se 

cado, pode levar até ao suicídio. (...) Nesse período são utilizados recursos psicoterápicos e pre
androgênica e estrogênica para adequação dos caracteres sexuais secundários

Athayde AVL. Transexualismo masculino. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia

Um dos medicamentos antiandrogênicos utilizados para adequação dos caracteres sexuais é
trutura química é mostrada a seguir, que bloqueia a produção de testosterona. 

 

O fenômeno de hibridização explica a presença de ligações covalentes em muitos elementos químicos. Além disso, 
preender a polaridade das substâncias e os tipos de forças intermoleculares que prevalecem e que são 

dades físicas das substâncias. Analisando a estrutura química da ciproterona, d
ção sp3, sp2 e sp e marque a alternativa correta. 

A leishmaniose é uma doença muito conhecida pelos brasilienses. Depois de 2010, quando seis casos foram dete
nos, e muitos cachorros tiveram o diagnóstico confirmado só no Distrito Federal (DF), a cidade inte

aprendeu e não esqueceu mais o nome do distúrbio. 

 
 

Em 2016, segundo a Secretaria de Saúde do DF, 408 casos em cães foram confirmados. Nos três primeiros meses 
de 2017, 60 animais tiveram o exame positivo. Na falta de tratamento, o procedimento padrão era a eutanásia. Os 

flamboyant.com.br    

nio, do dióxido de carbono e do monóxido de carbono, é 

bo®, a autora Glória Perez abordou inúmeros assuntos de 
importância social para o Brasil. A transexualidade foi um desses temas e trouxe grande repercussão, no entanto, 

sadores há anos, como pode ser observado num trecho de 

O transexualismo masculino é uma condição que exige a atuação de profissionais de diversas áreas para o diagnós-
nóstico, uma vez que o tratamento cirúrgico é irreversível e, se 

cado, pode levar até ao suicídio. (...) Nesse período são utilizados recursos psicoterápicos e pres-
ara adequação dos caracteres sexuais secundários”.  

leiros de Endocrinologia & Metabologia, 45(4), 407-414, 

Um dos medicamentos antiandrogênicos utilizados para adequação dos caracteres sexuais é a ciproterona, cuja es-

ções covalentes em muitos elementos químicos. Além disso, 
stâncias e os tipos de forças intermoleculares que prevalecem e que são 

cias. Analisando a estrutura química da ciproterona, determine a 

silienses. Depois de 2010, quando seis casos foram detec-
Distrito Federal (DF), a cidade inteira 

Em 2016, segundo a Secretaria de Saúde do DF, 408 casos em cães foram confirmados. Nos três primeiros meses 
e tratamento, o procedimento padrão era a eutanásia. Os 
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 ministérios da Agricultura e da Saúde, inclusive, proibiam o tratamento da Leishmaniose Visceral Canina com prod
tos feitos para o uso humano. Em outubro de 2016, foi aprovado o primeiro tratamento es
quais, agora, dispõem de uma opção. O Milteforan, da E
como princípio ativo a miltefosina (vide estrutura química acima), que atua na membrana do parasita, oc
sua morte e evitando sua replicação. Além disso, a substância também funciona como imunomodulador, proporci
nando ao animal em tratamento a resposta 
veterinária e promotora técnica de prescrição da
tes, a carga de parasitas dos animais é dim

 
Em relação à molécula da miltefosina, é correto afirmar que
 
a) apresenta apenas átomos de carbono
b) apresenta apenas átomos de carbono secund
c) tem cadeia carbônica fechada e insaturada.
d) tem três radicais arila ligados a um átomo de n
e) apresenta um átomo de fósforo com geometria trigonal.
 
09 - (UFRGS RS/2018)    
Considere o composto representado abaixo.
 

 
 
Os ângulos aproximados, em graus, das ligações entre os átomos representados pelas letras a, b e c, são, respect
vamente, 
 
a) 109,5 – 120 – 120. 
b) 109,5 – 120 – 180. 
c) 120 – 120 – 180. 
d) 120 – 109,5 – 120. 
e) 120 – 109,5 – 180. 
 
10 - (ENEM/2018)    
O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar (arranjo bidimensional) de átomos de 
carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é 
 

 
Nesse arranjo, átomos de carbono possuem hidridação
 
a) sp de geometria linear. 
b) sp2 de geometria trigonal planar. 
c) sp3 alternados com carbonos com hibridização sp de geometria linear.
d) sp3d de geometria planar. 
e) sp3d2 com geometria hexagonal planar.
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ministérios da Agricultura e da Saúde, inclusive, proibiam o tratamento da Leishmaniose Visceral Canina com prod
tos feitos para o uso humano. Em outubro de 2016, foi aprovado o primeiro tratamento es
quais, agora, dispõem de uma opção. O Milteforan, da Empresa Virbac, está à venda desde então. “O remédio tem 
como princípio ativo a miltefosina (vide estrutura química acima), que atua na membrana do parasita, oc

e evitando sua replicação. Além disso, a substância também funciona como imunomodulador, proporci
nando ao animal em tratamento a resposta imune desejada para o controle da doença”, explica Larissa Benetolo, 
veterinária e promotora técnica de prescrição da Virbac. Ela conta ainda que, além da melhora clínica dos cães doe
tes, a carga de parasitas dos animais é diminuída consideravelmente, bloqueando a transmissão.

Disponível em: < http://www.metropoles.com/vida
bem-estar/saude-bem-estar/novo-remedio-para-tratamento-

Disponível em: <http://www.wikiwand.com/es/Miltefosina>.
Acesso em: 23 ago. 17. (Parcial e adaptado.)

Em relação à molécula da miltefosina, é correto afirmar que 

apresenta apenas átomos de carbono com hibridização sp3. 
apresenta apenas átomos de carbono secundários. 
tem cadeia carbônica fechada e insaturada. 
tem três radicais arila ligados a um átomo de nitrogênio tetravalente. 

um átomo de fósforo com geometria trigonal. 

Considere o composto representado abaixo. 

Os ângulos aproximados, em graus, das ligações entre os átomos representados pelas letras a, b e c, são, respect

O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar (arranjo bidimensional) de átomos de 
carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura.

 

Nesse arranjo, átomos de carbono possuem hidridação 

alternados com carbonos com hibridização sp de geometria linear. 

com geometria hexagonal planar. 
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ministérios da Agricultura e da Saúde, inclusive, proibiam o tratamento da Leishmaniose Visceral Canina com produ-
tos feitos para o uso humano. Em outubro de 2016, foi aprovado o primeiro tratamento específico para cães, os 

presa Virbac, está à venda desde então. “O remédio tem 
como princípio ativo a miltefosina (vide estrutura química acima), que atua na membrana do parasita, ocasionando 

e evitando sua replicação. Além disso, a substância também funciona como imunomodulador, proporcio-
mune desejada para o controle da doença”, explica Larissa Benetolo, 

Virbac. Ela conta ainda que, além da melhora clínica dos cães doen-
nuída consideravelmente, bloqueando a transmissão. 

Disponível em: < http://www.metropoles.com/vida-e-estilo/ 
-de-leishmaniose-ja-estadisponivel>. 

Disponível em: <http://www.wikiwand.com/es/Miltefosina>. 
Acesso em: 23 ago. 17. (Parcial e adaptado.) 

Os ângulos aproximados, em graus, das ligações entre os átomos representados pelas letras a, b e c, são, respecti-

O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar (arranjo bidimensional) de átomos de 
hexagonal, conforme a figura. 


